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PROCESSO DI PROGETTAZIONE DEL POF 

Sistema: 
– Curricolo nazionale/regionale 
– Curricolo di scuola 
– Piani di studio personalizzati 

– Assegnazione di fondi 

Istituzione scolastica: 
– Memoria storica 

– Competenze del personale 

– Organizzazione del personale 

– Organizzazione del servizio 

– Reperimento fondi materiali 

Proposte e pareri: 
– Dei genitori 
– Degli insegnanti 

– Dell’ordine scolastico precedente 

Lettura del contesto 

Individuazione 
delle risorse da: 

Verifica dei 
bisogni formativi 

 

Indirizzi generali 
del Consiglio 

d’Istituto  
Linee specifiche 

del Dirigente 

 
Valutazione 
d’Istituto di 
processo e 
di prodotto 

 
 

Raccolta e 
tabulazione 

dei dati 

Analisi e 
valutazione 

del: 
Comitato di 
valutazione 
Collegio dei 

docenti 

Progettazione: 
 

– Costruzione dei 

curricoli 
– Pianificazione di 

attività extra-

curricolari e 

educative 
 

 
 
 

Finalità 
 

Mission: 
 

“La flessibilità 

del servizio per 

rispondere alla 

diversità dei 

bisogni 
 

Politica  
della qualità: 

– Obiettivi  

– Strategie  
– Criteri di 

attribuzione 
responsabilità 

 
 

Elaborazione 
e definizione 

del POF 

Organizzazione 

della scuola: 
 

– Organigramma 
– Individuazione 

di ruoli e 

funzioni 
– Assegnazione 

degli incarichi 
– Matrice delle 

responsabilità 
 

Gestione dei 
servizi: 

 

– Carta dei servizi 
– Piano di lavoro 

annuale 
– Piano annuale 

di sicurezza e 
privacy 

 

Valutazione 
interna ed 

esterna: 
 

– Monitoraggio 

interno 
– Progetto Pilota 

Invalsi 
– Monitoraggio 

USR Indire 
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POLITICA DELLA QUALITA’  

  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  
  

  MMiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeell  sseerrvviizziioo  

  VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  

  RRaaffffoorrzzaammeennttoo  ddeell  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  

  CCoossttaannttee  aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  

  IInntteerraazziioonnee  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  

      

  

SSTTRRAATTEEGGIIEE  
  

  CCooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  nneellllee  sscceellttee  ssccoollaassttiicchhee  

ee  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  

  AAsssseeggnnaazziioonnee  mmiirraattaa  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  ttrraammiittee  iill  

rraappppoorrttoo  ccoommppeetteennzzee--oobbiieettttiivvii  

  RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddiiffffuussaa,,  ddeeffiinniittaa,,  ccoonnttrroollllaattaa,,  

vvaalluuttaattaa  

  PPuunnttuuaallee  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellll’’oorrggaanniiggrraammmmaa::  cciiòò  cchhee  

ssiinnggoollii  ee  ggrruuppppii  hhaannnnoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  iill  ppootteerree  

ccoonnddiivviissii  ddii  rreeaalliizzzzaarree  

  PPrroommoozziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzee  

  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  ddii  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  

ssccoollaassttiiccoo  

  DDiiffffuussiioonnee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  iinnffoorrmmaattiicchhee  ee  

mmuullttiimmeeddiiaallii  

  FFoorrmmaazziioonnee  ddii  ccllaassssii  eeqquuiieetteerrooggeenneeee  

  

        

  

CCRRIITTEERRII  

ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  

  DDiissppoonniibbiilliittàà  ddeell  ddoocceennttee  

  EEssppeerriieennzzee  pprreecceeddeennttii  

  AAuuttoovvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  eessppeerriieennzzee  pprreecceeddeennttii  

  EEvveennttuuaallee  eetteerroovvaalluuttaazziioonnee  

  PPaarreerree  ddeell  CCoolllleeggiioo  DDoocceennttii  ee  ddeell  CCoommiittaattoo  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  

  AAsssseennzzaa  ddii  vviinnccoollii  nneellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeell  ccoommppiittoo  

  PPeerrmmaanneennzzaa  nneellll’’iinnccaarriiccoo  ppeerr  aallmmeennoo  ttrree  aannnnii  

  PPrroovvaattaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  

  RRiissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddiicchhiiaarraattee  ccoonn  ggllii  

oobbiieettttiivvii  ddeeffiinniittii  
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FFIINNAALLIITTAA’’  
  

  GGaarraannttiirree  uunn’’aattttiivviittàà  ssccoollaassttiiccaa  eeffffiicciieennttee,,  eeffffiiccaaccee  ee  

ppaarrtteecciippaattaa  

  CCrreeaarree  uunn    cclliimmaa  ppoossiittiivvoo  nneellll’’aammbbiittoo  ssccoollaassttiiccoo  

  SSvviilluuppppaarree  llee  ccaappaacciittàà  rreellaazziioonnaallii  

  EEdduuccaarree  aaii  pprriinncciippii  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  

  EEdduuccaarree  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà  

  SSvviilluuppppaarree  llaa  ccrreeaattiivviittàà  

  PPootteennzziiaarree  llee  ccoonnoosscceennzzee  ee  llee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’eevvoolluuzziioonnee  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurraallee  ee  sscciieennttiiffiiccaa  ddeellllaa  rreeaallttàà  

ccoonntteemmppoorraanneeaa  

  DDiivveerrssiiffiiccaarree  llaa  ddiiddaattttiiccaa  ee  llaa  mmeettooddoollooggiiaa  iinn  rreellaazziioonnee  

aaii  bbiissooggnnii  ddeellll’’aalllliieevvoo  iinn  ffaassee  ddii  ssvviilluuppppoo  

  CCuurraarree  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddeeii  ccaammppii  ddii  

eessppeerriieennzzaa,,  ddeeggllii  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  ddeellllee  ddiisscciipplliinnee  

  SSvviilluuppppaarree  ccaappaacciittàà  aauuttoonnoommee  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ddii  

ssttuuddiioo  

  SSvviilluuppppaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  ee  llee  ccaappaacciittàà  ddii  sscceellttaa  

ccoorrrriissppoonnddeennttii    aallllee  pprroopprriiee  aattttiittuuddiinnii,,  vvooccaazziioonnii  ee  

pprrooggeettttoo  ddii  vviittaa  

  SSvviilluuppppaarree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ccrriittiiccoo    nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  

rreeaallttàà  

  FFoorrnniirree  ssttrruummeennttii  aaddeegguuaattii  aallllaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeell  

pprroocceessssoo  ddii  iissttrruuzziioonnee  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

  DDiiffffoonnddeerree  uunn  uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  ee  mmoottiivvaattoo  ddeellllee  

tteeccnnoollooggiiee  iinnffoorrmmaattiicchhee  

  FFoorrnniirree  ggllii  ssttrruummeennttii  lliinngguuiissttiiccii  ee  ccuullttuurraallii  ppeerr  

ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  eeuurrooppeeaa  
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11..    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
    

    

  11..11    PPrreemmeessssaa  
    

LL’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  SSttaattaallee  ddeennoommiinnaattoo  iinn  ppaassssaattoo  ““CCaasstteell  

ddii  LLaammaa  --  vviiaa    AAddiiggee””  nnaassccee  ccoommee  nnuuoovvaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  

ddeecciissiioonnii  pprreessee  ((iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeell  DD..PP..RR..  223333//9988))  iinn  sseeddee  ddii  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  

SSiinnddaaccii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  rreecceeppiittee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddaallllaa  

RReeggiioonnee  MMaarrcchhee  ee  ddiivveennttaattee  ppiieennaammeennttee  eesseeccuuttiivvee  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  pprriimmoo  

sseetttteemmbbrree  22000000  ee  ddaall  pprriimmoo  sseetttteemmbbrree  22001100..  NNeellll’’aannnnoo  22001133  ll’’IIssttiittuuttoo  

SSccoollaassttiiccoo    CCoommpprreennssiivvoo  èè  ssttaattoo  iinnttiittoollaattoo  aaii  ggiiuuddiiccii  FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo  eedd  hhaa  

ccaammbbiiaattoo  llaa  ssuuaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  iinn  ““FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo””  

    

LL’’IIssttiittuuttoo  ccoommpprreennddee::  
    

--  ttuuttttee  llee  ssccuuoollee  ddeell  ccoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::  ssccuuoollaa  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo;;  
    

--  llee  ssccuuoollee  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo,,  ffrraazziioonnee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo::  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  vviiaa  MMoonnttee  CCaattrriiaa;;  
    

--  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  vviiaa  AAddiiggee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa;;  
  

--  llee  ssccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  pprriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo..  

    

  LL’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  iinntteennddee  ppoorrssii  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà  iinn  

rraappppoorrttoo  aallllee  pprreecceeddeennttii  eessppeerriieennzzee  ccoonnddoottttee  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  ddii  pprroovveenniieennzzaa,,  

vvaalloorriizzzzaannddoo  llee  pprraattiicchhee  aaccqquuiissiittee;;  ttuuttttaavviiaa  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  ppoorrssii  aanncchhee  iinn  

uunn''oottttiiccaa  ddii  ssvviilluuppppoo  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunnaa  mmaaggggiioorree  aappeerrttuurraa  aall  tteerrrriittoorriioo,,  

ppoonneennddoo  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ssppeecciiffiicciittàà  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ssoocciiaallii  ee  ccuullttuurraallii  aadd  eessssoo  

lleeggaattee  ee  ppeerrsseegguueennddoo  iinn  qquueessttaa  pprroossppeettttiivvaa  lloo  ssccooppoo  ddeell  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  

sseerrvviizziioo..    

    

SSii  rriittiieennee  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ssiiaa  iill  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ssii  ffoorrmmaannoo  llee  ccoommppeetteennzzee  

ccooggnniittiivvee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ll''aacccceessssoo  aaii  ssaappeerrii  eesssseennzziiaallii  ee  dduurraattuurrii;;  mmaa  nneelllloo  sstteessssoo  

tteemmppoo  èè  aanncchhee  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ssii  ssppeerriimmeennttaannoo  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  ffoorrmmee  ddii  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ssoocciiaallee  ((cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa))  ee  ddeemmooccrraattiiccaa  aattttrraavveerrssoo  

ll’’aallllaarrggaammeennttoo  ddeeggllii  oorriizzzzoonnttii  ssoocciiooccuullttuurraallii  ((iinntteerrccuullttuurraalliittàà  ee    rreellaazziioonnii  

ddiinnaammiicchhee  ttrraa  llooccaallee  ee  gglloobbaallee)),,  sseennzzaa  ppeerr  qquueessttoo  ppeerrddeerree  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  

cchhee  ddeerriivvaa  ddaall  ccoonntteessttoo  ssoocciioo--ccuullttuurraallee..      
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QQuueessttii  pprroocceessssii  ssii  aattttiivvaannoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  rreeaallttàà  ssoocciiaallee  eedd  aammbbiieennttaallee  

ddeetteerrmmiinnaattaa,,  ccooiinnvvoollggoonnoo  ll''iinntteerroo  pprroocceessssoo  ddii  ccrreesscciittaa  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

ddeellll''iiddeennttiittàà,,  aatttteennggoonnoo  ttaannttoo  aall  ppiiaannoo  ccooggnniittiivvoo  qquuaannttoo  aa  qquueelllloo  aaffffeettttiivvoo--

rreellaazziioonnaallee..  

  AAllll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ggiiuurriiddiiccoo--iissttiittuuzziioonnaallee  

iimmppeerrnniiaattaa  ssuullll’’aauuttoonnoommiiaa  ((LLeeggggee  5599//7777  aarrtt..  2211,,  DDPPRR  227755//9999,,  DD..II..  4444//22000011,,  

//lleeggggee  ccoossttiittuuzziioonnaallee  nn..  33//22000011,,  lleeggggee  5533//22000033,,  aarrtt..  6644  lleeggggee  113333//0088,,  LLeeggggee  

110077//22001155)),,  cchhee  aassssuummee  ee  ssvviilluuppppaa  ii  pprriinncciippii  ddii  ddeecceennttrraammeennttoo  ee  ddii  

ssuussssiiddiiaarriieettàà,,  llaa  ssccuuoollaa  ssii  rraappppoorrttaa  oorrggaanniiccaammeennttee  aall  tteerrrriittoorriioo,,  pprrooppoonneennddoossii  

ccoommee  lluuooggoo  ddeellllaa  pprrooggeettttuuaalliittàà  ee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  eedduuccaattiivvaa  ccoonnssaappeevvoollee  eedd  

iinntteennzziioonnaallee,,  aappeerrttaa  aall  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  iill  mmoonnddoo  eesstteerrnnoo..  RRiilleevvaannttii  ee  cceennttrraallii  

aappppaaiioonnoo  iinn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  llee  iinniizziiaattiivvee  tteennddeennttii  aadd  aassssiiccuurraarree  llaa  

ccoooorrddiinnaazziioonnee  ddii  aazziioonnii  cchhee  ccooiinnvvoollggaannoo  ddiivveerrssii  ssooggggeettttii  ((ffaammiigglliiee,,  EEnnttii  

LLooccaallii,,  aallttrrii  IIssttiittuuttii  SSccoollaassttiiccii,,  AAssssoocciiaazziioonnii  ccuullttuurraallii  eedd  eedduuccaattiivvee))  ppuubbbblliiccii  ee  

pprriivvaattii,,  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ffoorrmmaattiivvoo  iinntteeggrraattoo,,  

aattttrreezzzzaattoo  aa  mmuuoovveerrssii  ee  aadd  iinntteerrvveenniirree  nneellllaa  ccoonnccrreetteezzzzaa  ddeell  ccoonntteessttoo  

aammbbiieennttaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..    

    

OObbiieettttiivvoo  cceennttrraallee  ddeell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  qquueelllloo  ddii  ooffffrriirree  

ggaarraannzziiee  ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddeellllee  ooppppoorrttuunniittàà  ffoorrmmaattiivvee  ee  ddeellllee  iinnnnoovvaazziioonnii  iinn  

uunn''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ppiiùù  aarrttiiccoollaattaa  ee  fflleessssiibbiillee  aanncchhee  nneeii  tteemmppii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  

dd’’iinntteeggrraazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee..  

    

  AAllttrroo  aassppeettttoo  cchhee  rriissaallttaa  ddaallllaa  lleettttuurraa  ddeell  ccoonntteessttoo  iinntteerrnnoo,,  iinn  qquueessttoo  

ddeecciimmoo  aannnnoo  ddii  vviittaa  ddeellll’’II..SS..CC..,,  éé  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ssoosstteenneerree  

pprroocceessssii  rreeaallii  ee  iinncciissiivvii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  

ffaattttoo  cchhee  iill  mmooddeelllloo  ddeellll’’iissttiittuuttoo  vveerrttiiccaalliizzzzaattoo  ppeerrmmeettttee  ppootteennzziiaallmmeennttee  llaa  

pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  uunn  sseerrvviizziioo  ssccoollaassttiiccoo  iinncceennttrraattoo  ssuullll’’uunniittaarriieettàà..  SSii  ttrraattttaa  ddii  

mmiigglliioorraarree  llee  ccaappaacciittàà  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ttrraa  ddiivveerrssii  oorrddiinnii  ddii  

ssccuuoollaa,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddiiffffeerreennzziiaattee  ee  ddaa  ttrraaddiizziioonnii  ddiiddaattttiiccoo--

ppeeddaaggooggiicchhee  ssppeecciiffiicchhee..  SSii  ppeerrcceeppiissccee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprroocceeddeerree  vveerrssoo  

ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  aattttrraavveerrssoo  ll’’eellaabboorraazziioonnee,,  llaa  

ggeessttiioonnee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  ccuurrrriiccoolloo  ee  pprrooggeettttii  ccoommuunnii    ccoonnddiivviissii  ee  ttrraammiittee  lloo  

ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  pprroocceessssoo  ddii  ccoonnffrroonnttoo  iinn  

tteerrnnoo  ssiisstteemmaattiiccoo..  

    

    IIll  pprreesseennttee  PPiiaannoo  vviieennee  ddiivvuullggaattoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ssiinntteettiiccaa  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  iissccrriizziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  ssaarràà  

aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ee  ddii  cchhiiuunnqquuee  nnee  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee..  EE’’  ggaarraannttiittaa  

aanncchhee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  iinn  rreettee  ((ssuull  ssiittoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  hhttttpp::  wwwwww..iissccccaasstteell..iitt))  
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ccoonn  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ee  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprrooggeettttuuaallii  

pprrooggrraammmmaattee..  

  

  11..22    AAnnaalliissii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  
    

LLaa  ssccuuoollaa  ooppeerraa  ssuu  uunn  tteerrrriittoorriioo  ccoommpprreennddeennttee  aarreeee  ccoonnttiigguuee  ee  ddiiffffeerreennttii::    

    
  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo;;  

  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  ((ffrraazziioonnee  ppeerriiffeerriiccaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo));;  

  CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo;;  

  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ((iill  bbaacciinnoo  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  èè  

rraapppprreesseennttaattoo  ssoollttaannttoo  ddaallllaa  rreeaallttàà  uurrbbaannaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaddiiaacceennttee  aa  

qquueellllaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  ee  aallllaa  vviiaa  SSaallaarriiaa))..  

    

  LLaa  ccoommppoossiizziioonnee  ssoocciiaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ssii  pprreesseennttaa  ccoommee  

aarrttiiccoollaattaa  ee  ddiiffffeerreennzziiaattaa::  

  iill  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ((11997733  aabbiittaannttii))  aappppaarrttiieennee  ppeerr  llee  ssuuee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicchhee  aallllaa  CCoommuunniittàà  MMoonnttaannaa  ““NN””;;  

  

  llee  rreeaallttàà  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  ((660000//770000  aabbiittaannttii  cciirrccaa))  ee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  

((44..000000  aabbiittaannttii  cciirrccaa  ssuu  uunnaa  ppooppoollaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  88004400  rreessiiddeennttii))  

rruuoottaannoo  iinnttoorrnnoo  aallllaa  zzoonnaa  iinndduussttrriiaallee  ddii  CCaammppoolluunnggoo..  
  

  iill  CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  ((33115522  aabbiittaannttii))    

    

SSoonnoo  ssttaattii  aaccqquuiissiittii,,  aattttrraavveerrssoo  uunn’’iinnddaaggiinnee  eeffffeettttuuaattaa  ssuuii  ddaattii  ssttaattiissttiiccii  

ddiissppoonniibbiillii,,  ii  sseegguueennttii  eelleemmeennttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ((cchhee  aatttteennggoonnoo  aall  mmoovviimmeennttoo  

ddeemmooggrraaffiiccoo  vviissttoo  ddiiaaccrroonniiccaammeennttee  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssoollaarree  22000099))  rreellaattiivvii  aaii  CCoommuunnii  

ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ee  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssoollaarree  22000099;;  ppeerr  iill  

ccoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  ssii  ddiissppoonnee  ssoollttaannttoo  ddii  ddaattii  ccoommpplleessssiivvii  ee  nnoonn  

ddiissaaggggrreeggaattii  ppeerr  ccuuii  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  ddeessccrriivveerree  iinn  mmooddoo  ssppeecciiffiiccoo  llaa  ddiinnaammiiccaa  

ddeemmooggrraaffiiccaa  ddeellllaa  ffrraazziioonnee  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  ((ssii  iippoottiizzzzaa  ttuuttttaavviiaa,,  ppeerr  llaa  

ccoonnttiigguuiittàà  ddeellllee  dduuee  rreeaallttàà  ee  ppeerr  llaa  lloorroo  oommooggeenneeiittàà  ssoocciioo--ccuullttuurraallee,,  cchhee  eessssaa  

ssiiaa  ssiimmiillee  aa  qquueellllaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  vviissttoo  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  

rreeaallttàà  uurrbbaannaa  ddii  ffaattttoo  aadd  eessssoo  iinngglloobbaattaa  ee  nneellllaa  ssoossttaannzzaa  ccoommpplleemmeennttaarree))  ..  

  

  CC’’èè  uunnaa  ccrreesscciittaa  ddeeii  rreessiiddeennttii  aa  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ee  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo,,  

mmeennttrree  aadd  AAppppiiggnnaannoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  rriissuullttaa  ssttaabbiillee  rriissppeettttoo  aall  22000077..  
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II  ddaattii  rreellaattiivvii  aallll’’aannddaammeennttoo  ddeemmooggrraaffiiccoo  ddiissppoonniibbiillii  ssoopprraacciittaattii  ((ccffrr..  

CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  ““AAnnnnuuaarriioo  ssttaattiissttiiccoo  pprroovviinncciiaallee  ddii  

AAssccoollii  PPiicceennoo  aannnnoo””  ddeeii  ccoommuunnii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ffaannnnoo  rriilleevvaarree  qquuaannttoo  sseegguuee::  
    

aa..  IIll  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  hhaa  ssuubbiittoo  nneeggllii  uullttiimmii  ddeecceennnnii  uunn  

pprroocceessssoo  ddii  ddeeccrreemmeennttoo  ccoossttaannttee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  ((ppaassssaattaa  

ddaa  33..119922  aabbiittaannttii  ddeell  11995511  aa  11..996622  ddeell  11999911))..  EE’’  iippoottiizzzzaabbiillee  aanncchhee  uunn  

pprroocceessssoo  dd’’iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  ddeessuummiibbiillee  ddaall  

rraappppoorrttoo  nneeggaattiivvoo  ttrraa  mmoorrttaalliittàà  ee  nnaasscciittee..  DDaaii  ddaattii  ddeell  22000011  rriissuullttaa  uunnaa  

lleeggggeerraa  iinnvveerrssiioonnee  ddii  tteennddeennzzaa  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  cchhee  èè  ppaassssaattoo  

ddaa  uunn  ssaallddoo  nnaattuurraallee  ddeell    22,,55%%  aa  uunn  33  %%..  TTaallee  tteennddeennzzaa  nnoonn  èè  

ccoonnffeerrmmaattaa  ee  nneell  22000077  ggllii  aabbiittaannttii  ssoonnoo  ppaassssaattii  ddaa    22..001199  aa  11995599  aanncchhee  

ppeerr  mmoottiivvii  aassssoolluuttaammeennttee  nnoonn  pprreevveeddiibbiillii..  NNeell  22000088  èè  ssttaattaa  iinnvveerrttiittaa  

ppoossiittiivvaammeennttee  ppooiicchhéé  ddaa  11995599  ggllii  aabbiittaannttii  ssoonnoo  ppaassssaattii  aa  11997733..  
    

bb..  IIll  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa,,  iinnvveeccee,,  hhaa  aassssuunnttoo  nneellllaa  vvaallllaattaa  ddeell  TTrroonnttoo  

uunn’’iinndduubbbbiiaa  cceennttrraalliittàà,,  ddiivveennttaannddoo  ppoolloo  ddii  aattttrraazziioonnee  aabbiittaattiivvaa..  

RRiissaallttaannoo  eelleemmeennttii  ccoossttaannttii  ee  pprrooggrreessssiivvii  ddii  ccrreesscciittaa  ((33..550066  aabbiittaannttii  nneell  

11995511  ee  77..990099  nneell  22000066,,  88004400  nneell  22000077..  II  ddaattii  ddiissppoonniibbiillii  ffaannnnoo  ppeennssaarree  aadd  

uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  cceerrttaammeennttee  ddiivveerrssaa,,  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  uunnaa  

qquuoottaa  rriilleevvaannttee  ddii  ccooppppiiee  ggiioovvaannii  cchhee  ss’’iinnsseeddiiaannoo  iinn  qquueessttaa  rreeaallttàà  

uurrbbaannaa  ppeerrcchhéé  aattttrraattttee  ddaallllaa  vviittaalliittàà  eeccoonnoommiiccaa  ddeellllaa  vvaallllaattaa  ee  

pprroobbaabbiillmmeennttee  aanncchhee  ddaall  bbaassssoo  ccoossttoo  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  iinn  rraappppoorrttoo  aall  

ccoonntteessttoo  ppiiùù  aammppiioo..  
    

cc..  PPeerr  llaa  ffrraazziioonnee  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  nnoonn  ssii  ddiissppoonnee  ddii  ddaattii  aannaalliittiiccii  

ssppeecciiffiiccii  rriiffeerriittii  aa  qquueessttaa  rreeaallttàà  uurrbbaannaa..  
  

dd..  IIll  ccoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo    aappppaarrttiieennee  aallllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  

ee  ddiissttaa  2200  cchhiilloommeettrrii  ddaa  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  ccaappoolluuooggoo  ddeellllaa  oommoonniimmaa  

pprroovviinncciiaa..    CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  ccoonnttaa  33..115522  aabbiittaannttii  ee  hhaa  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  

55,,99  cchhiilloommeettrrii  qquuaaddrraattii  ppeerr  uunnaa  ddeennssiittàà  aabbiittaattiivvaa  ddii  553344,,2244  aabbiittaannttii  ppeerr  

cchhiilloommeettrroo  qquuaaddrraattoo..  SSoorrggee  aa  116688  mmeettrrii  ssoopprraa  iill  lliivveelllloo  ddeell  mmaarree..    

IIll  mmuunniicciippiioo  èè  ssiittoo  iinn  PPiiaazzzzaa  GGaarriibbaallddii  11,,  tteell..  00773366  889900662266,,  ffaaxx..  00773366  

889900662266..    

CCeennnnii  aannaaggrraaffiiccii::  IIll  ccoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  hhaa  ffaattttoo  rreeggiissttrraarree  nneell  

cceennssiimmeennttoo  ddeell  11999911  uunnaa  ppooppoollaazziioonnee  ppaarrii  aa  22..772211  aabbiittaannttii..  NNeell  

cceennssiimmeennttoo  ddeell  22000011  hhaa  ffaattttoo  rreeggiissttrraarree  uunnaa  ppooppoollaazziioonnee  ppaarrii  aa  33..115522  

aabbiittaannttii,,  mmoossttrraannddoo  qquuiinnddii  nneell  ddeecceennnniioo  11999911  --  22000011  uunnaa  vvaarriiaazziioonnee  

ppeerrcceennttuuaallee  ddii  aabbiittaannttii  ppaarrii  aall  1155,,8844%%..    

GGllii  aabbiittaannttii  ssoonnoo  ddiissttrriibbuuiittii  iinn  11..110044  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  ccoonn  uunnaa  mmeeddiiaa  ppeerr  

nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ddii  22,,8866  ccoommppoonneennttii..    
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CCeennnnii  ggeeooggrraaffiiccii::  IIll  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  rriissuullttaa  ccoommpprreessoo  ttrraa  ii  3344  ee  ii  

119933  mmeettrrii  ssuull  lliivveelllloo  ddeell  mmaarree..    

LL''eessccuurrssiioonnee  aallttiimmeettrriiccaa  ccoommpplleessssiivvaa  rriissuullttaa  eesssseerree  ppaarrii  aa  115599  mmeettrrii..    

CCeennnnii  ooccccuuppaazziioonnaallii::  RRiissuullttaannoo  iinnssiisstteerree  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddeell  ccoommuunnee  8844  

aattttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii  ccoonn  335577  aaddddeettttii  ppaarrii  aall  4488,,8844%%  ddeellllaa  ffoorrzzaa  llaavvoorroo  

ooccccuuppaattaa,,  6622  aattttiivviittàà  ddii  sseerrvviizziioo  ccoonn  113377  aaddddeettttii  ppaarrii  aall  1188,,7744%%  ddeellllaa  

ffoorrzzaa  llaavvoorroo  ooccccuuppaattaa,,  aallttrree  5599  aattttiivviittàà  ddii  sseerrvviizziioo  ccoonn  117733  aaddddeettttii  ppaarrii  aall  

2233,,6677%%  ddeellllaa  ffoorrzzaa  llaavvoorroo  ooccccuuppaattaa  ee  1177  aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvee  ccoonn  6644  

aaddddeettttii  ppaarrii  aall  88,,7766%%  ddeellllaa  ffoorrzzaa  llaavvoorroo  ooccccuuppaattaa..    

RRiissuullttaannoo  ooccccuuppaattii  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  773311  iinnddiivviidduuii,,  ppaarrii  aall  2233,,1199%%  ddeell  

nnuummeerroo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  aabbiittaannttii  ddeell  ccoommuunnee..    

  

  DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeellllaa  rreeaallttàà  ssoocciiaallee  eemmeerrggoonnoo  sseeggnnaallii  ddii  aattttiivvaazziioonnee  ddii  

pprroocceessssii  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  eedd  eelleemmeennttii  ddii  ddiinnaammiissmmoo  uunniiffiiccaattii  ddaa  ssppiinnttee  ddii  

mmooddeerrnniizzzzaazziioonnee..  

    

RReessttaannoo  aappeerrttee  ppeerròò  pprroobblleemmaattiicchhee  ssoocciiooeeccoonnoommiicchhee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  cchhee  

ddeetteerrmmiinnaannoo  ee  ccoonnddiizziioonnaannoo  llaa  qquuoottiiddiiaanniittàà  ee  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa,,  aanncchhee  ppeerr  

ll''iinnffaannzziiaa,,  ssuu  ccuuii  ll''iinntteerrvveennttoo  rreessttaa  aannccoorraa  eeppiissooddiiccoo  ee  ssccoorrppoorraattoo  rriissppeettttoo  aadd  

uunnaa  pprrooggeettttaazziioonnee  oorrggaanniiccaa  ee  ccoooorrddiinnaattaa  nneellllee  ffoorrmmee  ee  nneeggllii  ssttrruummeennttii  aanncchhee  

ssuull  ppiiaannoo  iinntteerriissttiittuuzziioonnaallee..  

    

DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  ssoocciiaallii  eemmeerrggoonnoo  pprroobblleemmaattiicchhee  

ccoommpplleessssee  cchhee  nneell  tteemmppoo  ssii  vvaannnnoo  ffaacceennddoo  ppiiùù  pprroobblleemmaattiicchhee::  
    

  eessiisstteennzzaa  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ssooffffeerreennzzaa  ee  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  ppeerr  ccuuii  lloo  ssvviilluuppppoo  

ppssiiccoollooggiiccoo  ddeeii  mmiinnoorrii  ttaallvvoollttaa  vviieennee  oossttaaccoollaattoo  ee  ssii  mmaanniiffeessttaannoo  

ddiiffffiiccoollttàà  nneellllee  pprreessttaazziioonnii  ssccoollaassttiicchhee;;  
  

  rriisscchhiioo  dd’’eemmaarrggiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ccoonn  iill  vviirrttuuaallee  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  ffaassccee  

ggiioovvaanniillii;;  
  

  ffeennoommeennii  ddii  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa  cceerrttaammeennttee  aannccoorraa  cciirrccoossccrriittttii;;  
  

  pprreesseennzzaa  ccrreesscceennttee  ddii  iimmmmiiggrraattii  ee  ddii  ffaammiigglliiee  pprroovveenniieennttii  ddaa  ffuuoorrii  

rreeggiioonnee;;  
  

  ffeennoommeennii  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee  ee  iinnooccccuuppaazziioonnee..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llee  ssccuuoollee  pprriimmaarriiee  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  ee  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ssoonnoo  ssttaattii  aappeerrttii  nnuuoovvii  ssppaazzii  ((ppaalleessttrree,,  aauullee  

mmuullttiimmeeddiiaallii  ee  aauullee  mmuussiiccaallii))..    NNeeii  pplleessssii  ddii  VViiaa  AAddiiggee  ee  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  ssoonnoo  ssttaattii  mmeessssii  aa  nnoorrmmaa  ggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  ee  iinn  VViiaa  AAddiiggee  èè  ssttaattaa  

ccoollllooccaattaa  llaa  ssccaallaa  eesstteerrnnaa  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ee  mmeessssaa  aa  nnoorrmmaa  ttuuttttoo  ll’’iimmppiiaannttoo  
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aannttiinncceennddiioo..  II  CCoommuunnii  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ee  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  

hhaannnnoo  iinnssttaallllaattoo  nneeggllii  eeddiiffiiccii  iimmppiiaannttii  ffoottoovvoollttaaiiccii..  

  NNeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ssoonnoo  ssttaattii  eeffffeettttuuaattii  

llaavvoorrii  ddii  aaddeegguuaammeennttii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ee  aallttrrii  ssoonnoo  ssttaattii  

rriicchhiieessttii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo..  DDaa  rriilleevvaarree  cchhee,,  ssiiaa  

iill  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ppeerr  iill  22000077  cchhee  iill  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ppeerr  iill  

22000099  ssoonnoo  rriissuullttaattii  aasssseeggnnaattaarrii  ddii  ffoonnddii  ssttaattaallii  ee  rreeggiioonnaallii  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  

2233//9966  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  aa  nnoorrmmaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii..  IIll  CCoommuunnee  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ttrraammiittee  iill  pprrooggeettttoo  ““iill  ssoollee  aa  ssccuuoollaa””  hhaa  iissttaallllaattoo  nneellll’’eeddiiffiicciioo  uunn  

iimmppiiaannttoo  ffoottoovvoollttaaiiccoo..  LLaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  ssoonnoo  ssttaattee  

iinntteerreessssaattee  ddaa  llaavvoorrii  ddii  mmeessssaa  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aannttiinncceennddiioo..  NNeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  

22001122//22001133  èè  ssttaattoo    ccrreeaattoo  uunn  PPoolloo  UUnniiccoo  ((  IInnffaannzziiaa  ––  PPrriimmaarriiaa  ––  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  

GGrraaddoo))  pprreessssoo  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  CCiirrccoonnvvaallllaazziioonnee  CCaarroossii  ..    

  

      LL’’eeddiiffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  èè  nnuuoovvoo,,  ssppaazziioossoo  ee  

ccoonnffoorrtteevvoollee,,  sseeppppuurree  nneecceessssiittaa  ddii  aallccuunnii  iinntteerrvveennttii  ee  ppeerr  llaa  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  

ddeelllloo  ssppaazziioo  ee  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  aallllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  LL’’aauullaa  mmaaggnnaa  

nneecceessssiittaa  aannccoorraa  ddeell  rriissccaallddaammeennttoo..  
    

    11..33    BBiissooggnnii  
  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001144--22001155,,  nneellll’’IIssttiittuuttoo  èè  ssttaattoo  ddiissttrriibbuuiittoo,,  

ccoommee  ddii  ccoonnssuueettuuddiinnee,,  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  aaii  ggeenniittoorrii  ddeellllee  ccllaassssii  ccaammppiioonnee  ddeeii  

ttrree  oorrddiinnii  ddii  ssccuuoollaa  ((ccll..  pprriimmee  ee  tteerrzzee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,  ccllaassssii  pprriimmaa,,  

sseeccoonnddaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  pprriimmoo  aannnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

ddeellll’’IInnffaannzziiaa))..  QQuueesstt’’aannnnoo  iill  qquueessttiioonnaarriioo  èè  ssttaattoo  ccoommpplleettaammeennttee  rriivviissttoo  

sseeccoonnddoo  iill  mmooddeelllloo  aaddoottttaattoo  ddaall  VVAALLeeSS..  
 
 LLaa  lleettttuurraa  ddeeii  ddaattii  ssii  rriiffeerriissccee  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  rriissppoossttee  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii  

ssoommmmiinniissttrraattii  aaii  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ddeellllee  ccllaassssii  ccaammppiioonnee  ((  pprriimmee  ee  tteerrzzee  

ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  ee    ccllaassssii  pprriimmaa  ee  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ))  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  ccoonnoosscceerrnnee  ll’’ooppiinniioonnee  ssuuii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ddaallllaa  

ssccuuoollaa..  

  

II  qquueessttiioonnaarrii  ccoonnsseeggnnaattii  ssoonnoo  ssttaattii  228899  

II  qquueessttiioonnaarrii  rriieennttrraattii  ssoonnoo  ssttaattii  220011  ppaarrii  aall  6699%%  

QQuueesstt’’aannnnoo  iill  nnuummeerroo  ddii  qquueessttiioonnaarrii    rriieennttrraattii  èè  lleeggggeerrmmeennttee  ddiimmiinnuuiittoo,,  

iinnffaattttii  èè  ppaassssaattoo  ddaall  7711%%  ddeelllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  aall  6699%%..  

  IIll  pplleessssoo  ddoovvee  ssii  rreeggiissttrraa  uunnaa  mmiinnoorr  nnuummeerroo  ddii  qquueessttiioonnaarrii  rriieennttrraattii    èè  VViillllaa  SS..  

AAnnttoonniioo  ccoonn  iill  5566%%..  
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DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeeii  ddaattii  ssii  eevviiddeennzziiaa  cchhee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ddaallllaa  

ssccuuoollaa  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ssooddddiissffaacceennttii,,  mmeennttrree  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ll’’8800%%  llii  

ggiiuuddiiccaa  ppoossiittiivvaammeennttee  ssoolloo  iinn  ppaarrttee..  CCiirrccaa  iill  4455%%  ddeeggllii  iinntteerrvviissttaattii  eesspprriimmee  ddii  

nnoonn  eesssseerree  ttoottaallmmeennttee  oo  iinn  ppaarrttee  ssooddddiissffaattttoo  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  rreeggoollaarree  ddeellllee  

aattttrreezzzzaattuurree  tteeccnnoollooggiicchhee  

SSoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  eeffffiiccaaccii  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ssccuuoollaa--ffaammiigglliiaa,,  iill  3355%%  rriicchhiieeddee  

mmaaggggiioorr  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa  ssuullllee  lliinneeee  eedduuccaattiivvee  ee  ii  vvaalloorrii  ddaa  

ttrraassmmeetttteerree..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aall  ddiiaallooggoo  ee  aallll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuuii  

pprrooggrreessssii  ssccoollaassttiiccii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddoocceennttii,,  ttuuttttii  ii  ggeenniittoorrii  ssii  rriitteennggoonnoo  

ssooddddiissffaattttii  ccoossìì  ppuurree  ddeeii  rraappppoorrttii  iinnssttaauurraattii  ttrraa  ddoocceennttii  eedd  aalluunnnnii..  

  

IIll  2244%%  cciirrccaa  ddeeggllii  iinntteerrvviissttaattii  nnoonn  èè  ddeell  ttuuttttoo  ssooddddiissffaattttoo  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddaa  

ppaarrttee  ddeeii  pprroopprrii  ffiiggllii  ddii  uunn  bbuuoonn  mmeettooddoo  ddii  ssttuuddiioo,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneell  pplleessssoo  

ddeellllaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo..  

AAllllaa  ddoommaannddaa  ssee  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  aaiiuuttaannoo  ggllii  aalluunnnnii  aadd  aaccqquuiissiirree  bbuuoonnee  ccaappaacciittàà  

nneeggllii  aammbbiittii  mmaatteemmaattiiccoo,,  lliinngguuiissttiiccoo  ee  aannttrrooppoollooggiiccoo  ppeerr  llaa  pprriimmaarriiaa,,  ee  

mmaatteemmaattiiccoo//sscciieennttiiffiiccoo  ee  lliinngguuiissttiiccoo  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaarriiaa,,  ggllii  iinntteerrvviissttaattii  ssii    

rriitteennggoonnoo    ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ssooddddiissffaattttii..  IIll  ddaattoo  ddiimmiinnuuiissccee  nneell  pplleessssoo  ddeellllaa  

pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo..  

    

II  ggeenniittoorrii  ddeeii    pplleessssii  ddii  VViiaa  AAddiiggee,,  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  ee  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  ddaannnnoo  

uunn  ggiiuuddiizziioo  ppoossiittiivvoo  aallllaa  ssccuuoollaa  ffrreeqquueennttaattaa  ddaall  pprroopprriioo  ffiigglliioo  ee  llaa  

ccoonnssiigglliieerreebbbbee  aadd  aallttrrii..  NNeell  pplleessssoo  ddeellllaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  nnee  

èè  ssooddddiissffaattttoo  ssoolloo  iill  7700%%,,  mmeennttrree  nneellllaa  sseeccoonnddaarriiaa  iill  3300%%  ddaa  nneeggaattiivvaa  ee  iill  5500%%  

ssoolloo  iinn  ppaarrttee..  

  

DDaallll’’aannaalliissii  èè  eemmeerrssoo  cchhee,,  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’aarreeaa  rreellaattiivvaa  aall  cclliimmaa  

rreellaazziioonnaallee,,  nnoonn  ssii  eevviiddeennzziiaannoo  ppaarrttiiccoollaarree  ccrriittiicciittàà  nneell  rraappppoorrttoo  ddoocceennttii--  

aalluunnnnii  ee  aalluunnnnii--ddoocceennttii..    

SSoolloo    ppeerr  llaa  ccllaassssee  tteerrzzaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo,,    llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  

ddeeggllii  ssttuuddeennttii  rreeppuuttaa  iill  cclliimmaa  ppoossiittiivvoo  ssoolloo  iinn  ppaarrttee  ee  ccoonnssiiddeerraa    ttrrooppppoo  ppooccoo  iill  

tteemmppoo  ddeeddiiccaattoo  ddaaggllii  iinnsseeggnnaannttii  aallllaa  ccoorrrreezziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  ee  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ee  

qquueelllloo  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  lliibbeerraa..  

  

  

AAllllaa  ffiinnee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ssoonnoo  ssttaattii  ssoommmmiinniissttrraattii  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii  aanncchhee  

aaii  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ddeell  pprriimmoo  aannnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa    ddii  

AAppppiiggnnaannoo,,  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  ee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo..  
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II  qquueessttiioonnaarrii  ccoonnsseeggnnaattii  nneeii  ttrree  pplleessssii  ssoonnoo  ssttaattii  4411..  

II  qquueessttiioonnaarrii  rriieennttrraattii  3311  ppaarrii  aall  7755%%..  

  

DDaallllaa  lleettttuurraa  nnoonn  ssii  eevviiddeennzziiaannoo  rriissuullttaattii  nneeggaattiivvii  qquuaannttiittaattiivvaammeennttee  

ssiiggnniiffiiccaattiivvii;;  iinnffaattttii  ii  ggiiuuddiizzii  eesspprreessssii  ddaaggllii  iinntteerrvviissttaattii  ssuullll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  ssuuii  

sseerrvviizzii,,  ssuullllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ssccuuoollaa--ffaammiigglliiaa,,  ssuullllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  ee  ssuuii  

rraappppoorrttii  ccoonn  ii  ddoocceennttii  ee  ii  ccoommppaaggnnii  ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarrssii  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  

ppoossiittiivvii..  

  

SSeemmpprree  aall  tteerrmmiinnee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  èè  ssttaattoo  ddiissttrriibbuuiittoo  uunn  aallttrroo  

qquueessttiioonnaarriioo  rriivvoollttoo    aaii  ddoocceennttii  ddeellll’’II..SS..CC..  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  rriifflleetttteerree  ssuullllaa  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ““iinnsseeggnnaannttee””  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarrllaa  eedd  aammpplliiaarrllaa..  IIll  

qquueessttiioonnaarriioo  èè  ssttaattoo  ccoommpplleettaammeennttee  rriivviissttoo  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeell  mmooddeelllloo  

VVAALLeeSS..  

SSoonnoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  ttrree  aarreeee  ddaa  aannaalliizzzzaarree::    

  ll’’iissttiittuuttoo  ee  llaa  ssuuaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

  iill  cclliimmaa  

  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  iinntteessaa  ccoommee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  

  

LLaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ee  iill  rriittiirroo  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii  èè  aavvvveennuuttaa  iinn  sseeddee  

ddii  CCoolllleeggiioo..    

II  qquueessttiioonnaarrii  ccoonnsseeggnnaattii  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ssoonnoo  ssttaattii    6600::  

  1144  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa,,  ddii  ccuuii  1100  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  

  4411  ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa,,  ddii  ccuuii  3322  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  

  55  ddeellllaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo,,  ddii  ccuuii  44  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo..  

  

  

DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeeii  ddaattii,,  ssii  eevviiddeennzziiaa  cchhee  iill  7744%%  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  hhaa  uunn  

ccoonnttrraattttoo  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  nnee  ccoonnsseegguuee,,  ppeerrttaannttoo,,  cchhee  nneellll’’IIssttiittuuttoo  

vviieennee  ggaarraannttiittaa  uunnaa  bbuuoonnaa  ccoonnttiinnuuiittàà  eedduuccaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa..  

NNoonn  ssii  eevviiddeennzziiaannoo  ssiittuuaazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  ccrriittiicciittàà..  

LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  rreellaattiivvaa  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  ddoocceennttii,,  

ppeerrssoonnaallee  AATTAA,,  ffaammiigglliiee  ee  tteerrrriittoorriioo,,  rriissuullttaa  bbuuoonnaa  ppeerr  llaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeeggllii  

iinntteerrvviissttaattii..    

GGllii  iinnccoonnttrrii  ppeerr  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa--ddiiddaattttiiccaa  ee  

ll’’aatttteennzziioonnee  cchhee  ll’’IIssttiittuuttoo  ppoonnee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  bbiissooggnnii  ffoorrmmaattiivvii  ddeeggllii  

iinnsseeggnnaannttii  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ppoossiittiivvaammeennttee  ddaall  7755%%  ddeeggllii  iinntteerrvviissttaattii..  

LL’’aannaalliissii  ddeeii  ddaattii  rriiffeerriittaa  aall  cclliimmaa  rreellaazziioonnaallee  eevviiddeennzziiaa  cchhee  llaa  ttoottaalliittàà  ddeeii  

ddoocceennttii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ee  ddeellllaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  ccoonnssiiddeerraa  

bbuuoonnee  llee  rreellaazziioonnii  ccoonn  ii  ccoolllleegghhii..  
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nneellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa,,  iinnvveeccee,,  iill  2200%%nnee  èè  ssooddddiissffaattttoo  ssoolloo  iinn  ppaarrttee..  

TTuuttttii  aaffffeerrmmaannoo  ddii  eesssseerree  mmoottiivvaattii  aa  llaavvoorraarree  nneellll’’IIssttiittuuttoo  ee  cchhee  iill  cclliimmaa  iinn  

ccllaassssee  ccoonn  ggllii  ssttuuddeennttii  èè  ppoossiittiivvoo..    

IIll  5500%%  ddii  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvviissttaattii  eevviiddeennzziiaa  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ffaacciilliittii  ssoolloo  iinn  

ppaarrttee  ll’’uussoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  nneellllaa  ddiiddaattttiiccaa  ccuurrrriiccuullaarree..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  ddii  oorriiggiinnee  ssttrraanniieerraa,,  iill  1100%%  ddeeii  

ddoocceennttii  ddeellllaa  PPrriimmaarriiaa  ccoonnssiiddeerraa  iill  ppeerrccoorrssoo  ddii  iinncclluussiioonnee  ssooddddiissffaacceennttee  ssoolloo  

iinn  ppaarrttee,,  mmeennttrree  ppoossiittiivvoo  vviieennee  vvaalluuttaattoo  qquueelllloo  ddeeii  ssooggggeettttii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà..  

NNeellllaa  ssccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  iill  5500%%  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  vvaalluuttaa  nnoonn  ddeell  ttuuttttoo  aaddeegguuaattii  ggllii  

iinntteerrvveennttii  ddii  rreeccuuppeerroo..  

NNeellllaa  ssccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  ee  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  iill  7700%%  ddeeggllii  iinntteerrvviissttaattii  aaffffeerrmmaa  

ddii  ffaarr  llaavvoorraarree  ssoolloo  iinn  ppaarrttee  ggllii  aalluunnnnii  iinn  ppiiccccoollii  ggrruuppppii  ee  ddii  rriiuusscciirree  aadd  

oorrggaanniizzzzaarree  aattttiivviittàà  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..  

LLaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeeii  ddoocceennttii  ((9900%%))  ddeeddiiccaa  tteemmppoo  aallllaa  ccoorrrreezziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  ee  

ddeeggllii  eesseerrcciizzii..    

  

  

  

  11..44    AAnnaalliissii  ddeellllaa  ssccuuoollaa    
    

  EEssssaa  èè  pprreesseennttee  ccoonn  qquuaattttrroo  pplleessssii  ddii  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,  ttrree  ddii  ssccuuoollaa  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  uunnoo  ddii  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  cchhee  aaccccoollggoonnoo  

rriissppeettttiivvaammeennttee  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ddii  770044  aalluunnnnii  iissccrriittttii..    

    

  RRIISSOORRSSEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  
    

DDOOCCEENNTTII  
    

NNeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ooppeerraannoo  1100  ddoocceennttii  ddii  ccuuii  

--  nn..    11  iinnsseeggnnaannttee  ddii  rreelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa;;  

--  nn..    11    ddoocceennttee    ddii  ssoosstteeggnnoo    
    

--  nn..    11  iinnsseeggnnaannttee  llaavvoorraa  aa  tteemmppoo  ppiieennoo  nneellll’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo    

  CCoommpprreennssiivvoo,,  ggllii  aallttrrii  ddoocceennttii  ssoonnoo  iimmppeeggnnaattii  aanncchhee  iinn  IIssttiittuuttii    

  SSccoollaassttiiccii  vviicciinniioorrii;;  

  

NNeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ooppeerraannoo  4488  ddoocceennttii  ddii  ccuuii::    
    

--        nn..        22  iinnsseeggnnaannttii  ssppeecciiaalliissttii  ddii  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ((nn..22  iinnsseeggnnaannttii  ppoossttoo  

iinntteerroo))    nn  ..44  ssppeecciiaalliizzzzaattii  ((lliinngguuaa  iinngglleessee))  
    

--      nn..    1100          iinnsseeggnnaannttii  ddii  ssoosstteeggnnoo    
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--      nn..        11  ddoocceennttee  ddii  rreelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa  aa  tteemmppoo  ppiieennoo  

--          nn..      22        ddoocceennttii  ddii  rreelliiggiioonnee  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo    

  

  

NNeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ooppeerraannoo  2200  ddoocceennttii::    
    

--      nn..    22    ddoocceennttee  ddii  rreelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa  
  

  

  

  RRAAPPPPOORRTTOO  CCOONN  GGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  
    

  II  CCoommuunnii  ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree,,  ccoonn  iill  nnuuoovvoo  mmooddeelllloo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  

iinnttrrooddoottttoo  ddaallll’’aauuttoonnoommiiaa  ee  aa  sseegguuiittoo  ddii  iinntteerrvveennttii  lleeggiissllaattiivvii  cchhee  aattttuuaannoo  

ppaarraalllleellaammeennttee  iill  ddeecceennttrraammeennttoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  ddaalllloo  SSttaattoo  aaggllii  EEnnttii  

tteerrrriittoorriiaallii  ((DD..  LL..vvoo  111122//9988,,  DDPPRR  227755//9999  ee  LLeeggggee  nn..  33//22000011  cchhee  mmooddiiffiiccaa  iill  

ttiittoolloo  VV  ddeellllaa  ppaarrttee  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee)),,  ccoommee  vveerrii  ee  pprroopprrii  ppaarrttnneerr  ddaa  

ccooiinnvvoollggeerree  aattttiivvaammeennttee  nneellllee  sscceellttee  pprrooggeettttuuaallii  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  SSii  rriittiieennee  

nneecceessssaarriioo  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ssvviilluuppppaarree  qquueessttaa  rreellaazziioonnee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  iinnccoonnttrrii  

ppeerriiooddiiccii  ttrraa  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellll’’IIssttiittuuzziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ee  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeggllii  

EEnnttii  LLooccaallii..  

    

IIll  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee,,  hhaa  

pprreeddiissppoossttoo  uunn  pprrooggrraammmmaa  ddii  aattttiivviittàà  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  iinn  ccoorrssoo,,  ddeessttiinnaattoo  

aallllee  ssccuuoollee  rriiccaaddeennttii  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..    AAdd  aallccuunnii  pprrooggeettttii  hhaa  aaddeerriittoo  llaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  ee  ddii  VViiaa  AAddiiggee..  

    

  II  CCoommuunnii  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa,,  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ee  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  

ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnttaattttaattii  ccoonn  iinnccoonnttrrii  ffoorrmmaallii  eedd  hhaannnnoo  ddaattoo  llaa  pprroopprriiaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  ggaarraannttiirree  ii  sseerrvviizzii  ggiiàà  aattttiivvaattii  ((ttrraassppoorrttoo,,  mmeennssaa,,  ddiissppoonniibbiilliittàà  

ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppeerr  vviissiittee  gguuiiddaattee))  eedd  eesspprreessssoo  ssoosstteeggnnoo  aallllee  sscceellttee  

ooppeerraattee  ddaallllaa  ssccuuoollaa  cchhee  ssoonnoo  rriippoorrttaattee  nneell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  

pprrooggrraammmmaattoorriioo..  

    

  IIll  rraappppoorrttoo  ttrraa  IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  ee  CCoommuunnii  ((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  ee    CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ee  CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddee  TTrroonnttoo))  ssaarràà  

rreeggoollaattoo  ddaa  CCoonnvveennzziioonnii  ee  aaccccoorrddii  ddii  pprrooggrraammmmaa..  SSii  ssoonnoo  aavvvviiaattee  ffoorrmmee    ddii  

ccoollllaabboorraazziioonnee  iinntteerriissttiittuuzziioonnaallee  ccoonn  ll’’AAmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee    XXXXIIIIII,,  ccoonn  sseeddee  aa  

SSppiinneettoollii,,  ssuu  tteemmaattiicchhee  cchhee  aatttteennggoonnoo  aa  ffeennoommeennoollooggiiee  eemmeerrggeennttii::  

pprriinncciippaallmmeennttee  ssttrraanniieerrii,,  ddiissaaggiioo  hhaannddiiccaapp,,  pprrooggeettttii  ddii  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  

ggeenniittoorriiaalliittàà..    IIll  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ee  ii  dduuee  II..SS..CC..  pprreesseennttii  nneell  tteerrrriittoorriioo  

hhaannnnoo  aattttiivvaattoo    iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeell  RRaaggaazzzzii,,  iill  ccuuii  SSttaattuuttoo  èè  aalllleeggaattoo  aall  
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PP..OO..FF..  IIll  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  hhaa  aattttiivvaattoo  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeeii  

rraaggaazzzzii  aa  ccuuii  aaddeerriissccee  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt''AAnnttoonniioo..  

CCoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ssoonnoo  ssttaattii  aattttiivvaattii  ii  sseegguueennttii  pprrooggeettttii::  

--  PPrrooggeettttii  ccoonn  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  aannzziiaannii  aannnnii  dd’’aarrggeennttoo    

--  PPaarrtteecciippaazziioonnee  FFiieerraa  CCrroocciiffiissssoo  

--  PPuulliiaammoo  iill  MMoonnddoo  ee  iinnccoonnttrrii  ccoonn  ll''AAuuttoorree  

  

EE’’  ssttaattoo  pprreesseennttaattoo,,  ccoonn  llaa  rreettee  ““FFiiaabb@@iinnrreettee””  iill  pprrooggeettttoo  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  

tteeccnnoollooggiiccaa,,    aallllaa  FFoonnddaazziioonnee  CCaarriissaapp  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo..  

  IIll  CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  hhaa  ffiinnaannzziiaattoo  iill  pprrooggeettttoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  

mmuussiiccaallee  nneellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  ppeerr  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  tteeaattrroo  nneellllaa  ssccuuoollaa  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa..  

  
AASSSSIISSTTEENNTTII    DDII    SSOOSSTTEEGGNNOO  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO  

    

  AAii  CCoommuunnii  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  CCaasstteell  ddii  LLaammaa,,  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  ee  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ssaarraannnnoo  iinnoollttrraattee  ddoommaannddee  ddii  ssoosstteeggnnoo  lliinngguuiissttiiccoo,,  

ssoottttoossccrriittttee  ddaaii  ggeenniittoorrii  iinntteerreessssaattii,,  iinn  mmaanniieerraa  ttaallee  ddaa  aattttiivvaarree  ii  bbeenneeffiiccii  

pprreevviissttii  ddaallllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  nn..  22//9988  ((ssoosstteeggnnoo  lliinngguuiissttiiccoo  ffiinnoo  aa  1100  oorree  

iinnddiivviidduuaallii  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  aa  pprrooggeettttoo    ssiiaa  dduurraannttee  ll’’oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo  cchhee  pprreessssoo  

llee  ffaammiigglliiee  ooppppuurree  ccoonn  rriieennttrrii  ppoommeerriiddiiaannii  aaggggiiuunnttiivvii))..  

    

GGllii  aalluunnnnii  ssttrraanniieerrii  ssoonnoo  ddiissttrriibbuuiittii  nneell  mmooddoo  sseegguueennttee    

  
    

  
AAPPPPIIGGNNAANNOO    

DDEELL  TTRROONNTTOO  
CCAASSTTEELL  DDII  LLAAMMAA  

VVIILLLLAA  

SSAANNTT’’AANNTTOONNIIOO  
CCOOLLLLII    

DDEELL  TTRROONNTTOO  

    
mmaa--

sscchhii  
ffeemm--

mmiinnee  
ttoottaallee  

mmaa--

sscchhii  
ffeemm--

mmiinnee  
ttoottaallee  

mmaa--

sscchhii  
ffeemm--

mmiinnee  
ttoottaallee  

mmaa--

sscchhii  
ffeemm--

mmiinnee  
ttoottaallee  

SSccuuoollaa  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa  
33  11  44        1100  88  2288  66  

  

66  

  
1122  

SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  22  66  88  99  1100  1199  1166  1133  2299  1111  66  1177  

SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ddii  11°°  ggrraaddoo  
                        

    

SSii  pprreevveeddee,,  aallttrreessìì,,  ddii  rriicchhiieeddeerree  aallll’’UUffffiicciioo  SSccoollaassttiiccoo  RReeggiioonnaallee  

ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  rriissoorrssee  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtt..  99  ddeell  CC..CC..NN..LL..  --  ccoommppaarrttoo  ssccuuoollaa  --  

2244//0077//22000033..  LL’’IISSCC  hhaa  aaddeerriittoo  aallllaa  rreettee  ccoonn  ll’’IISSCC  ddii  PPaagglliiaarree  ddeell  TTrroonnttoo  ee  

OOffffiiddaa  ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

PPrroovviinncciiaallee  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  mmeeddiiaattoorree  ccuullttuurraallee  ee  ll''aattttiivvaazziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  

mmiirraattii  aadd  uunnaa  mmaaggggiioorree  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeggllii  ssttrraanniieerrii..  
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RRIISSOORRSSEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

  DDaallllaa  rriiccooggnniizziioonnee  ddeellllee  rreeaallttàà  eessiisstteennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  rriissaallttaa  ll’’eessiisstteennzzaa  

ddeellllee  ssoottttoo  eelleennccaattee  aaggeennzziiee  eedduuccaattiivvee::  

    
  

CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa::  
  

  AAssiilloo  nniiddoo  ccoommuunnaallee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee  --  cchhee  aaccccoogglliiee  nn..  3300  

bbaammbbiinnii  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddii  eettàà  00//33  aannnnii;;  SSeezziioonnee  PPrriimmaavveerraa  ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  

2244  aaii  3366  mmeessii  
    

  PPrroo--LLooccoo  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa,,  cchhee  iinntteerrvviieennee  ddii  ffrreeqquueennttee  nneell  ffrreeee  ttiimmee::    

pprreesseeppee,,  ccaarrnneevvaallee,,  pprrooggeettttoo  ssppoorrtt  ee  ffeessttaa  ddeeggllii  aallbbeerrii;;  

  AAssssoocciiaazziioonnii  ssppoorrttiivvee  eedd  iimmppiiaannttii  aattttrreezzzzaattii  ggeessttiittii  ddaall  ccoommuunnee,,  ddaallllaa  

PPrroo--LLooccoo  ee  ddaa  ssoocciieettàà  pprriivvaattee;;  
    

  BBiibblliiootteeccaa  mmuullttiimmeeddiiaallee;;  
    

  BBoocccciiooddrroommoo;;  
    

  SSccuuoollee  ddii  ddaannzzaa;;  
    

  AAssssoocciiaazziioonnee  ccuullttuurraallee  AAnnnnii  dd’’aarrggeennttoo;;  
    

  GGrruuppppii  ddii  iimmppeeggnnoo  ppaarrrroocccchhiiaallee;;  
    

  AAssssoocciiaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeeii  mmeeddiiccii  ddii  bbaassee..  

    

CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::  
    

  NNeell  ccoommuunnee  ooppeerraannoo  nn..  22  ssoocciieettàà  ssppoorrttiivvee  ((ssoocciieettàà  ccaallcciissttiiccaa  AAPPAA  cchhee  

ccooiinnvvoollggee  cciirrccaa  4400  rraaggaazzzzii  ee  llaa  AAppppiiggnnaannoo  VVoolllleeyy));;    
    

SSttrruuttttuurree  ddiissppoonniibbiillii::  
    

oo  SSttrruuttttuurree  ssppoorrttiivvee  ee  rriiccrreeaattiivvee  nneell  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::  

ccaammppoo  ddaa  tteennnniiss,,  ccaammppoo  ssppoorrttiivvoo,,  ppaalleessttrraa..  
  

oo  AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  ddaannzzaa  

oo  PPrroo--llooccoo  

oo  AAssssoocciiaazziioonnee  ccuullttuurraallee  ““FFrraanncceessccoo  dd’’AAppppiiggnnaannoo””  

oo  LLuuddootteeccaa  

oo  BBiibblliiootteeccaa  ““AAllbbeerrttiinnii””  
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CCoommuunnee  ddii  CCoollllii    ddeell  TTrroonnttoo::  
  

  BBiibblliiootteeccaa  ccoommuunnaallee  CCoollllii  ccaappoolluuooggoo  

  CCeennttrroo  mmuussiiccaallee  ““SSppaazziioo  5555””  aa  VViillllaa  SSaann  GGiiuusseeppppee  

  CCiirrccoolloo  aannzziiaannii  aa  CCoollllii  ccaappoolluuooggoo  ee  VViillllaa  SSaann  GGiiuusseeppppee  

  AAssssoocciiaazziioonnee  ccoommbbaatttteennttii  

  AAssssoocciiaazziioonnee  vvoolloonnttaarriiaattoo  ““AA..VV..II..SS..””  ddii  VViillllaa  SSaann  GGiiuusseeppppee  

  AAssssoocciiaazziioonnee  vvoolloonnttaarriiaattoo  ““SSoolliiddaall  CCoollllii””  

  OOrraattoorriioo  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((CCiirrccoolloo  AA..NN..SS..PP..II..))::  ssaallaa  ggiioocchhii,,  ssaallaa--tteeaattrroo,,  

ppaalleessttrraa,,  bboocccciiooddrroommoo,,  aauullee--rriiuunniioonnii  

  AAssssoocciiaazziioonnee  CClluubb  MMoottoorraadduunnoo  

  SSoocciieettàà  ssppoorrttiivvee  vvaarriiee  

  IImmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii::  ccaammppii  ddaa  tteennnniiss,,  bboocccciiooddrroommoo,,  ccaammppii  ddii  ccaallcciioo  

  PPrroo--llooccoo  aa  CCoollllii  ccaappoolluuooggoo  

  AAssssoocciiaazziioonnee  CCoommmmeerrcciiaannttii  PPrroo..AArrtt..CCoomm..  

  LLuuddootteeccaa  
 

 

RRIISSOORRSSEE  MMAATTEERRIIAALLII    

    

NNeeii  pplleessssii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  llee  sseegguueennttii  ssttrruummeennttaazziioonnii  ee  ssuussssiiddii::  
    

  nn..    33    ppoossttaazziioonnii  mmuullttiimmeeddiiaallii  nneellllee  ssccuuoollee  pprriimmaarriiee;;  ll''aauullaa  ddeellllaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  èè  ccoonnddiivviissaa  ccoonn  llaa  pprriimmaarriiaa;;  
  

  nn..    11    ssttaazziioonnee  mmuussiiccaallee  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo;;  
    

  nn..  11  ccoommppuutteerr  nneellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo;;  
    

  nn..    22    ccoommppuutteerr  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo;;  

  nn..    11  ccoommppuutteerr  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo;;  

  nn..    11  ccoommppuutteerr  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo;;  

  nn..    88  ccoommppuutteerr  nneellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo;;  

  nn..    22    llaavvaaggnnee    iinntteerraattttiivvee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  pprriimmoo  ggrraaddoo  AAppppiiggnnaannoo;;  



18 

 

  nn..    11    llaavvaaggnnaa  iinntteerraattttiivvaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  VViiaa  AAddiiggee;;  

  nn..    22    llaavvaaggnnaa  iinntteerraattttiivvaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo;;  

  nn..    11    llaavvaaggnnaa  iinntteerraattttiivvaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo;;  

  SSuussssiiddii  aauuddiioovviissiivvii::  ttvv  ccoolloorr,,  vviiddeeoorreeggiissttrraattoorrii,,  lleettttoorrii  DDVVDD,,  aanntteennnnee  

ppaarraabboolliicchhee,,  ffoottooccooppiiaattrriiccii,,  vviiddeeoo--pprrooiieettttoorrii..  

  

IInn  ttrree  pplleessssii  éé  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  rreettee  ddeeii  ppcc  ee  ssii  ssttaa  

ooppeerraannddoo,,  iinn  uunn’’oottttiiccaa  ddii  aammmmooddeerrnnaammeennttoo,,  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ““bbaannddaa  llaarrggaa””  

((aaddssll))..    
    

  AACCCCOORRDDII  DDII  RREETTEE    TTRRAA  SSCCUUOOLLEE  
    

PPrreemmeessssoo  cchhee  ggllii  aaccccoorrddii  ddii  rreettee  ssoonnoo  uunnaa  rriissoorrssaa  ppoossiittiivvaa  ppootteennzziiaallee,,  ddaa  

ssvviilluuppppaarree  ccoonn  aazziioonnii  ccooeerreennttii  pplluurriieennnnaallii,,  ssii  rriittiieennee  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  

ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa  ppoossssaa  rriisscchhiiaarree  ll’’iissoollaammeennttoo  nneellllaa  ppuurraa  ddiimmeennssiioonnee  llooccaallee  ssee  

nnoonn  rriieessccee  aadd  aapprriirrssii  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  aallttrree  ssccuuoollee  ssuu  pprrooggeettttii  ccoommuunnii,,  

ccoonnccoorrddaattii  ee  ccoonnddiivviissii..  PPrroopprriioo  ppeerr  aattttiivvaarree  ddiinnaammiicchhee  ppoossiittiivvee  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ee  

ppeerr  aarrrriicccchhiirree  llaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ssccoollaassttiiccii,,  ssoonnoo  ssttaattee  ssiiggllaattii  

nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ii  ssoottttoo  ddeessccrriittttii  aaccccoorrddii  ddii  rreettee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  77  ddeell  DDPPRR  

227755//9999::  
    

--  AAccccoorrddoo  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  CCDDHH  ((CCeennttrroo  DDooccuummeennttaazziioonnee  

HHaannddiiccaapp)),,  iinnss..  rreeffeerreennttee  CCoorrii  OOrrnneellllaa..  
    

--  AAccccoorrddoo  ddii  rreettee  iinnssiieemmee  ccoonn  ll’’II..SS..CC    AAssccoollii  CCeennttrroo  ––  DD’’AAzzeegglliioo,,        ll’’II..SS..CC..  ddii  

FFoolliiggnnaannoo  MMaallttiiggnnaannoo,,  ll’’IISSCC  ddii  BBoorrggoo  SSoolleessttàà  CCaannttaallaammeessssaa..  
    

--  AAddeessiioonnee  aall  PPoorrttaallee  IInntteerrccuullttuurraa  pprroommoossssoo  ddaallllaa  RReettee  IInnssiieemmee  ccoonn  IISSCC  

FFoolliiggnnaannoo  MMaallttiiggnnaannoo  
    

--  AAddeessiioonnee  aallllaa  RReettee  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa  PPrriivvaaccyy..  
    

    

--  PPrrooggeettttii  ccoonn  llaa  UUSSLL,,  ii  CCoommuunnii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

PPrroovviinncciiaallee  ee  RReeggiioonnaallee..  

--  RReettee  AAuurroorraa  ((ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee))  

    

SSii  aavvvveerrttee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppeerrvveenniirree  aa  ffoorrmmee  eeffffiiccaaccii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  

aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddii  rreeffeerreennttii  sscceellttii  ttrraa  ii  ddoocceennttii,,  iinn  mmooddoo  ddaa  

mmiigglliioorraarree  ssuull  ppiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  ii  rraappppoorrttii  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aadd  aazziioonnii  ccoommuunnii  

ccoonnccoorrddaattee  ee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  vvaalluuttaattee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeffffiicciieennzzaa  

rriissppeettttoo  aaggllii  oobbiieettttiivvii..  
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  11..  55    CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ee  ffiinnaalliittàà  

    

MMIISSSSIIOONN  
    

OOffffrriirree  uunn  sseerrvviizziioo  fflleessssiibbiillee  ppeerr  rriissppoonnddeerree  aaii  ddiivveerrssii  bbiissooggnnii  iinn  

uunn’’oottttiiccaa  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà..  
      DDaallllaa  lleettttuurraa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ssoocciiaallee  iinnddiivviidduuaattaa  nneell  ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  

ee  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  aasssseeggnnaattee,,  ssii  eevviinnccee  llaa  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

CCoommpprreennssiivvoo  ccoommee::    
    

  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAALLEE  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  CCOONNVVIIVVEENNZZAA  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  
  

  

QQuueessttaa  ssccuuoollaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssuuaa  iiddeennttiittàà  ee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  

ddeellllaa  lleeggggee  5533//22000033,,  ss’’iimmppeeggnnaa  aa::    
    
    

  

11..  ffoorrnniirree  aa  ttuuttttii  ggllii  aalluunnnnii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ffoorrmmaattiivvee,,  ssoosstteenneennddoo  iill  

pprroocceessssoo  ddii  mmaattuurraazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellll''iiddeennttiittàà  

ppeerrssoonnaallee,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  ddiivveerrssiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  

ffoorrmmaattiivvaa  

  

22..  ssvviilluuppppaarree  ttuuttttee  llee  ppootteennzziiaalliittàà  ee  llee  ccaappaacciittàà  ddeellll''aalluunnnnoo  aaffffiinncchhéé  ppoossssaa  

oorriieennttaarrssii  nneell  mmoonnddoo  iinn  ccuuii  vviivvee  ee  iinntteerraaggiirree  ccoonn  eessssoo  

  

33..  aaccqquuiissiirree  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  ttrraassvveerrssaallii,,  aattttrraavveerrssoo  

eessppeerriieennzzee  rreellaattiivvee  aall  ssaappeerree,,  aall  ssaappeerr  ffaarree,,  aall  ssaappeerr  ccoommuunniiccaarree  ee  aallllaa  

rriifflleessssiioonnee  ssuuii  pprroocceessssii  iinnddiivviidduuaallii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ((mmeettaaccooggnniizziioonnee))  

  

44..  ssvviilluuppppaarree  llee  ppootteennzziiaalliittàà  ccrriittiicchhee  ppeerr  pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  iinn  ppiieennaa  

aauuttoonnoommiiaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ((ssaappeerr  eesssseerree))  

    

  II  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  aattttuuaallii  rriisseennttoonnoo  ddii  uunn  cclliimmaa    ddii  fflluuiiddiittàà  cchhee  èè  

ttiippiiccoo  ddeellllee  ffaassii  ddii  ttrraannssiizziioonnee//ssppeerriimmeennttaazziioonnee..  SSii  pprreennddoonnoo  ccoommuunnqquuee  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ii  ssoottttooeelleennccaattii  ddooccuummeennttii::  
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  NNuuoovvee  IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo  

  LLeeggggee  DDeelleeggaa  aall  GGoovveerrnnoo  nn..5533  ddeell  2288  mmaarrzzoo  22000033;;  

  DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  5599//22000044  ddeell  ffeebbbbrraaiioo  22000044;;  

  CC..MM..  2288  ssuullllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee;;  

  LLeeggggee  116699//22000088  ee    LLeeggggee  113333//22000088;;  

  RReeggoollaammeennttoo  RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee  RReettee  SSccoollaassttiiccaa;;  

  RReeggoollaammeennttoo  ssuullll’’aasssseettttoo  oorrddiinnaammeennttaallee,,  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ee  ddiiddaattttiiccoo  ddeellllaa    

SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ee  ddeell  pprriimmoo  cciicclloo;;  

  RReeggoollaammeennttoo  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii;;  

  IInnddiiccaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  ii  PPiiaannii  ddii  SSttuuddiioo  PPeerrssoonnaalliizzzzaattii  nneellllaa  SSccuuoollaa  

PPrriimmaarriiaa;;  
  

  IInnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii  ppeerr  ii  PPiiaannii  PPeerrssoonnaalliizzzzaattii  ddeellllee  AAttttiivviittàà  EEdduuccaattiivvee  

nneellllee  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa;;  
  

  IInnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii  ppeerr  ii  PPiiaannii  PPeerrssoonnaalliizzzzaattii  ddeellllee  AAttttiivviittàà  EEdduuccaattiivvee  

nneellllaa  SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo;;  NNuuoovvee  IInnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii  22001122;;  
  

  RReellaazziioonnee  ddii  ssiinntteessii  ssuullllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ((aa  ccuurraa  ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo  

NNaazziioonnaallee));;  
  

  CC..MM..  8844  ddeell  1100//1111//22000055;;  

  NNoottaa  ddii  iinnddiirriizzzzoo  aa..ss..  22000066--22000077;;  

  SSeeqquueennzzaa  ccoonnttrraattttuuaallee  eexx  aarrtt..  4433;;  

  CCiirrccoollaarree  mmiinniisstteerriiaallee  pprroott..  nn..  55559966  ssuull  ppoorrttffoolliioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee;;  

  DDiirreettttiivvaa  nn..  6677  IINNVVAALLSSII;;  

  DDPPRR  8899//0099  ee  DDPPRR  8811//0099..  

  LLeeggggee  113355//22000088;;  LLeeggggee  116655//22001111;;  LLeeggggee  3355//22001122  aarrtt..5511  CCCCNNLL  SSccuuoollaa  

UUlltteerriioorrii  rriiffeerriimmeennttii  ffoonnddaammeennttaallii  ssoonnoo,,  oollttrree  aallllaa  CCaarrttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  

aaddoottttaattaa  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  ((aaddoozziioonnee  aavvvveennuuttaa  iill  2299//1122//22000000  cchhee  ccoonnttiieennee  iill  

RReeggoollaammeennttoo  ddii  IIssttiittuuttoo))  ee  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ddeelliibbeerraattii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo  
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((nneellllaa  sseedduuttee  ddeellll’’1111//0044//22000022  ee  2266//0099//0033  ee  1155//99//22000044)),,  ii  ddooccuummeennttii  

pprrooggrraammmmaattiiccii  vviiggeennttii  ppeerr  ooggnnii  ggrraaddoo  ee  oorrddiinnee  ddii  ssccuuoollaa..  

  LLeeggggee  110077//22001155  

oo  VViissttee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo  ee  lloo  sscchheemmaa  ddii  ddeeccrreettoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  

iill  vvoottoo  ddii  tteeccnnoollooggiiaa  vvaa  iinntteessoo  ccoommee  uunniiccoo  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo    aadd  iinnddiiccaattoorrii    

ddii  IInnffoorrmmaattiiccaa..    
  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttee  iinnddiiccaazziioonnii  ssoonnoo  pprriivviilleeggiiaattee,,  ccoommee  tteerrrreennoo  dd’’iimmppeeggnnoo  

ccoommuunnee,,  llee  sseegguueennttii  aazziioonnii  ppeeddaaggooggiicchhee::  
  

  aazziioonnii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee::  pprroommoozziioonnee  ddeell  ssuucccceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ppoossssiibbiillee  ppeerr  

ggllii  aalluunnnnii  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp,,  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  aappppaarrtteenneennttii  aadd  aallttrree  

ccuullttuurree  ccoonn  aatttteennzziioonnee  aallllee  vvaarriiee  ffoorrmmee  ddii  ddiissaaggiioo  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo  

ssoocciiooccuullttuurraallee));;  
  

  aazziioonnii  ppeerr  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà::  vveerrttiiccaallee  eedd  oorriizzzzoonnttaallee;;  

  aazziioonnii  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddii  mmooddeellllii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  iinnnnoovvaattiivvii  

eedd  eeffffiiccaaccii::  ssvviilluuppppoo  ddii  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  oorriieennttaattaa  

aallll’’ooppeerraattiivviittàà  ssuu  ppoorrttffoolliioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddeellll’’aalluunnnnoo,,  ssuullllee  ffuunnzziioonnii  

ttuuttoorriiaallii,,  ssuullllaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ssttuuddiioo  ee  ssuullll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

ddii  aattttiivviittàà  llaabboorraattoorriiaallii..  

    

  LL’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ee  ddeellllee  nneecceessssiittàà  ddeell  

ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  rriittmmii  ee  ddeeii  mmooddii  ddii  aapppprreennddeerree  ddii  cciiaassccuunnoo..  LLaa  

pprraattiiccaa  eedduuccaattiivvaa  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::  
    

11))    rriissppeettttoo  ddeellll’’uunniittàà  ppssiiccooffiissiiccaa  ddeellll’’aalllliieevvoo;;  

22))  cceennttrraalliittàà  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  ccoorrppoorreeiittàà;;  

33))  ffuunnzziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddeellll’’eesseemmppiioo;;  

44))  eedduuccaarree  aallll’’iimmppeeggnnoo  ee  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà;;  

55))  rriilleevvaannzzaa  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  vviittaa  ddii  ggrruuppppoo..  

    

  LLee  ffiinnaalliittàà  ssoopprraa  iinnddiiccaattee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iill  pprreessuuppppoossttoo  ppeerr  llaa  sstteessuurraa  

ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ccuurrrriiccoollaarree..  EEssssaa  ssaarràà  rreeddaattttaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeellll''iiddeennttiiffii--

ccaazziioonnee  ddeeii  ssaappeerrii  iirrrriinnuunncciiaabbiillii  ppeerr  ooggnnii  ccaammppoo  dd’’eessppeerriieennzzaa  oo  ddiisscciipplliinnaa  ee  ddii  

qquueeii  ssaappeerrii,,  sseemmpprree  eesssseennzziiaallii,,  cchhee  ssii  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  aanncchhee  ccoommee  ffuunnzziioonnaallii  

aallll''aattttiivvaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ddiiddaattttiiccii  ddii  ttiippoo  ttrraassvveerrssaallee  ee//oo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarree  

aallllaa  ssttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  uunniittàà  ddiiddaattttiicchhee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  ooggnnii  
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aalluunnnnoo..  TTeenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee    ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  ee  ffoorrmmaattiivvee  ddeell    PPOOFF  ssoonnoo  

ssttaattii  eellaabboorraattii  ii  sseegguueennttii  OObbiieettttiivvii  FFoorrmmaattiivvii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo::  
      

11))  ccoonnoosscceerree  iill  pprroopprriioo  ccoorrppoo  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ttrraammiittee  ll’’eesseerrcciizziioo,,  ll’’aattttiivviittàà  

mmoottoorriiaa  ee  iill  ggiiooccoo;;  
      

22))  ssaa  aacccceettttaarree  sséé  sstteessssoo  ee  ggllii  aallttrrii  aaccqquuiisseennddoo  llaa  ddiivveerrssiittàà  ccoommee  vvaalloorree  

aaggggiiuunnttoo;;  
  

33))  ssaa  ccoommuunniiccaarree,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnffrroonnttoo  iinntteerrppeerrssoonnaallee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  ccooddiiccii  

ddiivveerrssii;;  
    

44))  ssaa  vvaalluuttaarree  sséé  sstteessssoo  ee  ggllii  aallttrrii;;  
    

55))  ssaa  eellaabboorraarree  pprrooggeettttii  ccoommuunnii  pprraattiiccaannddoo  ll’’iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee;;  
    

66))  ssaa  aassssuummeerree  rreessppoonnssaabbiilliittàà  eedd  iinnccaarriicchhii;;  
    

77))  ssaa  aaffffrroonnttaarree  ee  rriissoollvveerree  pprroobblleemmii  iimmppiieeggaannddoo  ffoorrmmee  vveerrbbaallii,,  iiccoonniicchhee  ee  

ssiimmbboolliicchhee;;  
    

88))  ssaa  uuttiilliizzzzaarree  llaa  pprroopprriiaa  eessppeerriieennzzaa  ppeerrssoonnaallee  ee  llee  ddiisscciipplliinnee  ddii  ssttuuddiioo  ppeerr  

aaccqquuiissiirree  ccaappaacciittàà  ccrriittiiccaa..  

  

PPAATTTTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  
““CCrriitteerrii  ccoommuunnii  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ccuurrrriiccoollaarree    

ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa””  
    

GGllii  aattttoorrii  pprriinncciippaallii  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ssoonnoo  ii  ddoocceennttii,,  ggllii  aalluunnnnii  ee  ii  

ggeenniittoorrii;;  ppeerr  llaa  ssuuaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  èè  ccooiinnvvoollttaa  ttuuttttaa  ll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  

ee  iill  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  eessssaa  aaggiissccee..  

SSii  rriiccoonnoossccee  iill  ddiirriittttoo  ddeellll''aalluunnnnoo//aalluunnnnaa  ddii  eesssseerree  mmoottiivvaattaammeennttee  

iinnffoorrmmaattoo//aa  ssuuggllii  oobbiieettttiivvii  cchhee  ccii  aassppeettttiiaammoo  rraaggggiiuunnggaa  ee  ssuull  ppeerrccoorrssoo  cchhee  

rriitteenniiaammoo  aa  lleeii  oo  aa  lluuii  ppiiùù  ccoonnffaacceennttee  ppeerr  ppeerrsseegguuiirrllii;;  rriitteenniiaammoo  aallttrreessìì  ddii  

ssooddddiissffaarree  iill  ssuuoo  ddiirriittttoo  ddii  iinnssttaauurraarree  ccoonn  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  uunn  ddiiaallooggoo  aappeerrttoo,,  

ggrraazziiee  aall  qquuaallee  aaffffrroonnttaarree  ccoossttrruuttttiivvaammeennttee  ggllii  iimmppeeggnnii  ee  ssuuppeerraarree  llee  

ddiiffffiiccoollttàà..  

VViicceevveerrssaa  rriicchhiieeddiiaammoo  pprreecciissii  ddoovveerrii  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà,,  ddii  ssttuuddiioo,,  ddii  

aapppplliiccaazziioonnee  ee  ddii  aatttteennzziioonnee,,  nnaattuurraallmmeennttee  ccoonn  eeqquuiilliibbrriioo,,  nneellllaa  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  ooccccoorrrree  ggaarraannttiirrggllii//llee  tteemmppii  ddii  ssvvaaggoo,,  oo  ccoommuunnqquuee  ddii  

ssttaaccccoo..  

NNeellll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  aa  ccaassaa,,  ii  ddoocceennttii  aassssuummoonnoo  ll''iimmppeeggnnoo  ddii  

rraazziioonnaalliizzzzaarree  ii  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  ccoonn  pprreecciissee  ddeecciissiioonnii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  
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eeqquuiippeess  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  IInntteerrccllaassssee  ee  ddii  CCllaassssee;;  ccoossìì  ccoommee  dd''aallttrroonnddee  iill  

CCoonnssiigglliioo  sstteessssoo  ssii  ffaa  ccaarriiccoo  ddii  ccaalliibbrraarree  llee  pprroopprriiee  aattttiivviittàà,,  oonnddee  eevviittaarree  uunn  

ssoovvrraaccccaarriiccoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ddaa  ttrraassppoorrttaarree..  

RRiiccoonnoosscciiaammoo  iill  ddiirriittttoo  aa  vviivveerree  iinn  uunn  aammbbiieennttee  aaccccoogglliieennttee,,  ssiiccuurroo  eedd  

aaddeegguuaattaammeennttee  aattttrreezzzzaattoo;;  cchhiieeddiiaammoo  cchhee  lloo  rriissppeettttii  ddiilliiggeenntteemmeennttee  ee  

rreessppoonnssaabbiillmmeennttee  ee  cchhee  ccoollllaabboorrii  ccoonnssaappeevvoollmmeennttee  ppeerr  mmaanntteenneerrlloo  ttaallee..  

CCoossìì  ccoommee  ooppeerriiaammoo  ccoonn  llee  rraaggaazzzzee  ee  ccoonn  ii  rraaggaazzzzii,,  aallttrreettttaannttoo  ffaacccciiaammoo  

ccoonn  ii  ggeenniittoorrii,,  ddii  ccuuii  lleeggiittttiimmiiaammoo  iill  ddiirriittttoo--ddoovveerree  aa  ccoonnoosscceerree  iill  nnoossttrroo  

""pprrooggeettttoo  ppeeddaaggooggiiccoo--ddiiddaattttiiccoo"",,  aa  ccoonnttrriibbuuiirrvvii  ccoonn  pprrooppoossttee  ee  ppaarreerrii,,  

ccoollllaabboorraannddoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  

    LLaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ccuurrrriiccoollaarree  éé  ffoorrmmuullaattaa  nneell  rriissppeettttoo    ddeellllee  IInnddiiccaazziioonnii  

NNaazziioonnaallii  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo  ppeerr  llaa  pprriimmaarriiaa  ee  llaa  sseeccoonnddaarriiaa,,  

ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnee  ee  ddeeggllii  OOrriieennttaammeennttii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa..  II  ddoocceennttii  

eesseerrcciittaannoo  llaa  lliibbeerrttàà  dd’’iinnsseeggnnaammeennttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  vviittaa  ccoolllleeggiiaallee  ee  ssoonnoo  

tteennuuttii  aadd  aavveerree  sseemmpprree  pprreesseennttii  ii  ffiinnii  ee  ii  ccaarraatttteerrii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo..  

    SSii  ffoorrmmuullaannoo  ddii  sseegguuiittoo  ii  ppuunnttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ccoommuunnii  ccoonnddiivviissii  ppeerr  llaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  eedduuccaattiivvoo--ddiiddaattttiiccaa  ddeellllee  uunniittàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo::  

  

    11..  
  ..EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  ccoonnvviivveennzzaa  ddeemmooccrraattiiccaa::    
  eedduuccaarree  aallllaa  ddeemmooccrraazziiaa,,  aallllaa  lleeggaalliittàà  eedd  aallllaa  ssoocciiaalliittàà,,  aall  pplluurraalliissmmoo,,  aallllaa  

ddiimmeennssiioonnee  iinntteerrccuullttuurraallee  ee  aallllaa  mmoonnddiiaalliittàà  

  22..  

  AAllffaabbeettiizzzzaazziioonnee  ccuullttuurraallee::  

  aapppprroocccciioo  ggrraadduuaallee  aallllee  ssttrruuttttuurree  ccooggnniittiivvee  ddiisscciipplliinnaarrii,,  aaii  qquuaaddrrii  

ccoonncceettttuuaallii  eesssseennzziiaallii  ee  aaii  ssiisstteemmii  ssiimmbboolliiccii  ssppeecciiffiiccii  
  

    

33..  

  CCoonnttiinnuuiittàà  ddeell  pprroocceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo::  
  pprroommoozziioonnee  ddii  aazziioonnii  ddii  rraaccccoorrddoo  ttrraa  sseeggmmeennttii  ssccoollaassttiiccii  ee  

mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  ll’’eexxttrraassccuuoollaa  nneellll’’oottttiiccaa  ddeell  ppaarrtteennaarriiaattoo    

    

44..  

VVaalloorree  ddeell  ccoonntteessttoo::  

  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoommee  aammbbiieennttee  iinntteennzziioonnaallee  ee  ssiisstteemmaattiiccoo  

ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  

    

55..  

  PPeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee::    
  aatttteennzziioonnee  aaii  bbiissooggnnii  ffoorrmmaattiivvii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  ddeellllee  aalluunnnnee  iinntteessii  ccoommee  

ssooggggeettttii  ddii  ddiirriittttii  
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66..  

  DDiivveerrssiittàà::    
  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ddiivveerrssiittàà,,  iinntteessaa  ccoommee  rriissoorrssaa  eedduuccaattiivvaa  eedd  

ooccccaassiioonnee  pprreezziioossaa  ppeerr  ll’’aallllaarrggaammeennttoo  ddeeggllii  oorriizzzzoonnttii  ccuullttuurraallii  ppeerr  ttuuttttii  

ggllii  aalllliieevvii  

    

77..  

  UUnniittaarriieettàà::    
  rriicceerrccaa  ddeellll’’uunniittaarriieettàà  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ccoonn  ooppppoorrttuunnee,,  ccoossttaannttii  eedd  

eeffffiiccaaccii  ffoorrmmee  ddii  rraaccccoorrddoo  ddeell  llaavvoorroo  iinnddiivviidduuaallee  ccoonn  qquueelllloo  ddeell  tteeaamm  

aasssseeggnnaattoo    aallllee  ccllaassssii  oo  sseezziioonnii  

    

88..  

  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee::    
  vveerriiffiiccaa  ssiisstteemmaattiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  sseennssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ddeellllee  sscceellttee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ccuurrrriiccoollaarrii  ddeellllaa  ssccuuoollaa;;  

pprroommoozziioonnee  nneellllaa  llooggiiccaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  ddeellllaa  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  

eedduuccaattiivvaa  ddeellllee  ffaammiigglliiee  ddeeggllii  aalluunnnnii  

    

99..  

  FFoorrmmaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  aattttrraavveerrssoo  ggllii  ssttrruummeennttii  aaddoottttaattii::    

rreeggiissttrroo,,  aaggeennddaa  ((ssoolloo  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa)),,  ggiioorrnnaallee  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee  ((ssoolloo  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa)),,  ddooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ((ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II°°  

ggrraaddoo  ee  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa))  

  

CCOONNTTRRAATTTTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  SSCCUUOOLLAA--  FFAAMMIIGGLLIIAA  
  

PPeerr  rreeaalliizzzzaarree  aall  mmeegglliioo  ll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  ee  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  rraappppoorrttoo  

cchhiiaarroo  ee  pprroodduuttttiivvoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee,,  llaa  ssccuuoollaa  aassssuummee  ii  sseegguueennttii  iimmppeeggnnii  

ffoonnddaammeennttaallii::  

11..  GGaarraannttiissccee  iill  ccoonnttiinnuuoo  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  nneellll’’oottttiiccaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà;;  

  ccoonnoossccee  llaa  ffaammiigglliiaa  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeellll’’aalluunnnnoo;;  

  pprreesseennttaa  iill  ssuuoo  PP..OO..FF..;;  

  ccooiinnvvoollggee  ii  ggeenniittoorrii  ee  ggllii  aalluunnnnii  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  ccllaassssee;;  

  ccoonnccoorrddaa  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee;;  

  ssoolllleecciittaa  ee  ccoooorrddiinnaa,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeell  ccoommuunnee  ee  ddeellllaa  

AA..SS..LL..;;  

  pprrooggrraammmmaa  aannnnuuaallmmeennttee  ggllii  iinnccoonnttrrii;;  

  ccooiinnvvoollggee  ii  ggeenniittoorrii  iinn  aattttiivviittàà  ooppeerraattiivvee  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee;;  

  ffaavvoorriissccee  ii  lloorroo  iinnccoonnttrrii,,  ccoonnsseenntteennddoo  iill  lloorroo  aacccceessssoo  aallll’’eeddiiffiicciioo;;  

  nnee  ssoottttoolliinneeaa  iill  rruuoolloo  ddii  eessppeerrttii;;  

  nnee  rreecceeppiissccee  ii  bbiissooggnnii  ee  llee  iissttaannzzee;;  

  ccoommuunniiccaa  ii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee;;  

  aassssiiccuurraa  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii;;  
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  ccoommuunniiccaa  ii  mmoommeennttii  ssaalliieennttii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà..  

22..  AAssssiiccuurraa  iill  ccoonnttrroolllloo  ppeerriiooddiiccoo  ddeellllee  aasssseennzzee;;  

  ccoonnttaattttaa  llaa  ffaammiigglliiaa  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  rriippeettuuttaa  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaattaa;;  

  rreennddee  ttrraassppaarreennttee  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo..  
LLaa  ssccuuoollaa  ssoolllleecciittaa  llaa  ffaammiigglliiaa  aa::  

11..  OOrrggaanniizzzzaarree  uunn  rraappppoorrttoo  cchhiiaarroo,,  ccoollllaabboorraattiivvoo  ee  ppaarrtteecciippaattiivvoo;;  

  ccoonnttrroollllaarree  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  ii  ccoommppiittii,,  iill  ddiiaarriioo  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  

ssccuuoollaa--ffaammiigglliiaa;;  

  oorrggaanniizzzzaarree  iill  llaavvoorroo  ssccoollaassttiiccoo  ddeeii  ffiiggllii;;  

  iinnccoonnttrraarree  ggllii  aallttrrii  ggeenniittoorrii  ee  ccoollllooqquuiiaarree  ccoonn  lloorroo;;  

  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  mmaanntteenneerree  ii  ccoonnttaattttii  ccoonn  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  ccllaassssee..  

22..      RRiicceevveerree  iinn  ccaassaa  ii  ccoommppaaggnnii::  

  ddiiaallooggaarree  ccoonn  iill  ppeerrssoonnaallee  ssccoollaassttiiccoo;;  

  ccoonnoosscceerree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee    ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllee  ffaassii  ddii  ccrreesscciittaa  ddeell  ffiigglliioo;;  

  aaffffrroonnttaarree  iinnssiieemmee  iill  pprroobblleemmaa  ssccuuoollaa;;  

  nnoonn  sscceennddeerree  aa  ccoommpprroommeessssii::  ggiiuussttiiffiiccaarree  llaa  ppiiggrriizziiaa,,  ii  ccoommppiittii  nnoonn  

eesseegguuiittii,,  aasssseeccoonnddaarree  llee  aasssseennzzee……  

  cchhiiaarriirree  ssuubbiittoo  ccoonn  iill  ddoocceennttee  iinntteerreessssaattoo  eevveennttuuaallii  iinnccoommpprreennssiioonnii;;  

  ppaarrtteecciippaarree  ccoonn  rreeggoollaarriittàà  aall  ccoollllooqquuiioo  ccoonn  ii  ddoocceennttii;;  

  ppaarrtteecciippaarree  ee  ffoorrnniirree  iill  pprroopprriioo  ccoonnttrriibbuuttoo  aadd  aattttiivviittàà  ssccoollaassttiicchhee  eedd  

eexxttrraassccoollaassttiicchhee..  

  

PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  

SSCCUUOOLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
  

SSccuuoollaa  ddeellll''IInnffaannzziiaa    
    

II  ddoocceennttii,,  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  llee  lliinneeee  eesssseennzziiaallii  ddeell  PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  

FFoorrmmaattiivvaa  oorrggaanniizzzzaannoo  llee  lloorroo  aazziioonnii  eedduuccaattiivvoo//ddiiddaattttiicchhee  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  

ssoottttoo  eennuunncciiaattii  ee  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  rriissppeettttaarrllii..    

  

AAii  ggeenniittoorrii  cchhiieeddoonnoo  ccoollllaabboorraazziioonnee  eedd  uunn  iimmppeeggnnoo  ffoorrmmaallee  ffiinnaalliizzzzaattoo  

aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommuunnee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ccrreesscciittaa  ddeellll’’aalluunnnnoo..    

      
  

LLaa  ssccuuoollaa  aassssuummee  ii  sseegguueennttii  iimmppeeggnnii  ffoonnddaammeennttaallii::    
    

11..  FFaavvoorriirree  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ssttiimmoollaarree  lloo  ssccaammbbiioo  rreecciipprrooccoo  aattttrraavveerrssoo::    

  LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  fflleessssiibbiillee  ddeelllloo  ssppaazziioo--aauullaa;;    
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  LL’’aaccccoorrddoo  ffrraa  iinnsseeggnnaannttii  iinn  oorrddiinnee  aalllloo  ssttiillee  eedduuccaattiivvoo  eedd  aallllee  lliinneeee  ddii  

ccoonnddoottttaa  ddaa  sseegguuiirree  nneeii  rraappppoorrttii  iinntteerrppeerrssoonnaallii;;  

  

  IIll  rraappppoorrttoo  aalluunnnnoo//aalluunnnnoo  ee  aalluunnnnoo  //iinnsseeggnnaannttee  aappeerrttoo  aall  ddiiaallooggoo  ee  

aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee;;    

  IIll  rriissppeettttoo  ee  ll’’aaiiuuttoo  rreecciipprrooccii  ffoonnddaattii  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà;;    

  LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  eessppeerriieennzzee  ccoolllleettttiivvee  oo  ppeerr  ppiiccccoollii  ggrruuppppii;;    

  LL’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  sseemmpplliiccii  iinnccaarriicchhii  tteemmppoorraanneeii  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ccllaassssee  

((ppeerr  ssttiimmoollaarree  aanncchhee,,  iinn  cciiaassccuunn  aalluunnnnoo,,  iill  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà))..    
    

22..    FFaavvoorriirree  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ppeerrssoonnaallee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  aattttrraavveerrssoo::    

  LLaa  ccuurraa  ssiisstteemmaattiiccaa  eedd  iill  rriissppeettttoo  ddeell  pprroopprriioo  ee  ddeellll’’aallttrruuii  mmaatteerriiaallee,,  

ddeellll’’aarrrreeddoo  ssccoollaassttiiccoo  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ccoolllleettttiivvii;;    

  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  nneell  ffaarr  ffrroonnttee  aaggllii  iimmppeeggnnii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ddii  

ggrruuppppoo;;    

  LL’’eedduuccaazziioonnee  aall  rriissppeettttoo  eedd  aallllaa  ccuurraa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ssiiaa  nneellll’’iiggiieennee  cchhee  

nneellll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo  aaddeegguuaattoo  aallll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo    
  

33..  FFaavvoorriirree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddiiddaattttiiccoo  aa  bbrreevvee  eedd  aa  lluunnggoo  
tteerrmmiinnee  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  qquuoottiiddiiaannaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddaa  ssvvoollggeerree..    

  

44..  PPrroommuuoovveerree  ii  pprriinncciippii  eedduuccaattiivvii  ee  llee  aazziioonnii  ddiiddaattttiicchhee  eesspplliicciittaattee  nneeii    
ddooccuummeennttii  pprrooggrraammmmaattoorrii..  

  
55..  GGaarraannttiirree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  aassccoollttoo  ee  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà  aall  ddiiaallooggoo  eedd  

aall  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii..    
  

66..  UUttiilliizzzzaarree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  llee  rriissoorrssee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..    

  

  II  ggeenniittoorrii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa::    

    
11..  PPrreennddeerree  ppaarrttee  nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee  eedduuccaattiivvee  pprroommoossssee  

ddaallllaa  ssccuuoollaa  aattttrraavveerrssoo::    
  

  LLaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddii  ffoonnddaammeennttaallii  vvaalloorrii,,  qquuaallii::  llaa  ssoolliiddaarriieettàà,,  ll’’aammiicciizziiaa,,  

iill  ppeerrddoonnoo,,  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  eedd  iill  rriissppeettttoo  ppeerr  ll’’aallttrroo;;    

  UUnn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  lleeaallttàà,,  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  ddii  rriissppeettttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ((eevviittaannddoo  ddii  aassssuummeerree  ppoossiizziioonnii  

ccoonnfflliittttuuaallii  iinnaaddeegguuaattee  cchhee  pprroodduuccoonnoo  ddiissoorriieennttaammeennttoo  nneeggllii  aalluunnnnii));;    

  LLaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddiiddaattttiiccoo  ddeebbbbaa  eesssseerree  ccoommmmiissuurraattoo  

aallllaa  rreeaallttàà  ddeellllaa  sseezziioonnee..  

  
22..  FFaavvoorriirree  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ppeerrssoonnaallee  aattttrraavveerrssoo::    
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  LL’’eedduuccaazziioonnee  aall  rriissppeettttoo  eedd  aallllaa  ccuurraa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ssiiaa  nneellll’’iiggiieennee  cchhee  

nneellll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo;;    

  LL’’aabbiittuuddiinnee  ggrraadduuaallee  aadd  aaccqquuiissiirree  ccoommppoorrttaammeennttii  qquuoottiiddiiaannii  aauuttoonnoommii  

((vveessttiirrssii,,  llaavvaarrssii  llee  mmaannii……))  

    
33..  FFaarr  rriissppeettttaarree  llee  rreeggoollee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::    
  

  LL’’oorraarriioo  dd’’iinnggrreessssoo;;    

  LL’’oobbbblliiggoo  ddii  ffrreeqquueennzzaa;;    

  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ddii  aasssseennzzee  nnoonn  ddoovvuuttee  aa  mmoottiivvii  ddii  ssaalluuttee,,  

cceerrccaannddoo  ddii  eevviittaarree,,  ssee  ppoossssiibbiillee,,  aasssseennzzee  nnoonn  aaddeegguuaattaammeennttee  mmoottiivvaattee;;        

  LL’’iinntteerreessssee  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  aa  ssccuuoollaa..    

  

PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  

SSCCUUOOLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
  

SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa    
    

II  ddoocceennttii,,  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  llee  lliinneeee  eesssseennzziiaallii  ddeell  PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  

oorrggaanniizzzzaannoo  llee  lloorroo  aazziioonnii  eedduuccaattiivvoo//ddiiddaattttiicchhee  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  ssoottttoo  

eennuunncciiaattii  ee  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  rriissppeettttaarrllii..    

AAii  ggeenniittoorrii  cchhiieeddoonnoo  ccoollllaabboorraazziioonnee  eedd  uunn  iimmppeeggnnoo  ffoorrmmaallee  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommuunnee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ccrreesscciittaa  ddeellll’’aalluunnnnoo..    
    

LLaa  ssccuuoollaa  aassssuummee  ii  sseegguueennttii  iimmppeeggnnii  ffoonnddaammeennttaallii::    
    

11..  FFaavvoorriirree  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ssttiimmoollaarree  lloo  ssccaammbbiioo  rreecciipprrooccoo  aattttrraavveerrssoo::    
    

  LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  fflleessssiibbiillee  ddeelllloo  ssppaazziioo--aauullaa;;    

  LL’’aaccccoorrddoo  ffrraa  iinnsseeggnnaannttii  ddeell  mmoodduulloo  iinn  oorrddiinnee  aalllloo  ssttiillee  eedduuccaattiivvoo  eedd  

aallllee  lliinneeee  ddii  ccoonnddoottttaa  ddaa  sseegguuiirree  nneeii  rraappppoorrttii  iinntteerrppeerrssoonnaallii;;    

  IIll  rraappppoorrttoo  aalluunnnnoo//aalluunnnnoo  ee  aalluunnnnoo//iinnsseeggnnaannttee  aappeerrttoo  aall  ddiiaallooggoo  ee  

aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee;;    

  IIll  rriissppeettttoo  ee  ll’’aaiiuuttoo  rreecciipprrooccii  ffoonnddaattii  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà;;    

  LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  eessppeerriieennzzee  ccoolllleettttiivvee  oo  ppeerr  ppiiccccoollii  ggrruuppppii;;    

  LL’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  sseemmpplliiccii  iinnccaarriicchhii  tteemmppoorraanneeii  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ccllaassssee  

((ppeerr  ssttiimmoollaarree  aanncchhee,,  iinn  cciiaassccuunn  aalluunnnnoo,,  iill  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà))..    
    

22..  FFaavvoorriirree  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ppeerrssoonnaallee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  aattttrraavveerrssoo::    
    

  LLaa  ccuurraa  ssiisstteemmaattiiccaa  eedd  iill  rriissppeettttoo  ddeell  pprroopprriioo  ee  ddeellll’’aallttrruuii  mmaatteerriiaallee,,  

ddeellll’’aarrrreeddoo  ssccoollaassttiiccoo  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ccoolllleettttiivvii;;    

  LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeelllloo  zzaaiinnoo  sseeccoonnddoo  ll’’oorraarriioo  ssuuggggeerriittoo  ddaaggllii  

iinnsseeggnnaannttii  ddeell  mmoodduulloo;;    
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  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  nneell  ffaarr  ffrroonnttee  aaggllii  iimmppeeggnnii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ddii  

ggrruuppppoo;;    

  LL’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  ccoommppiittii  aa  ccaassaa  cchhee  ffaavvoorriissccaannoo  llaa  rriifflleessssiioonnee  ssuuii  

ccoonntteennuuttii  ttrraattttaattii  iinn  ccllaassssee  eedd  aabbiittuuiinnoo  aalllloo  ssttuuddiioo  iinnddiivviidduuaallee;;    

  LL’’eedduuccaazziioonnee  aall  rriissppeettttoo  eedd  aallllaa  ccuurraa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ssiiaa  nneellll’’iiggiieennee  cchhee  

nneellll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo  aaddeegguuaattoo  aallll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  ((ggrreemmbbiiuullee,,  ttuuttaa,,  

ssccaarrppee  ddaa  ppaalleessttrraa,,  ppeerr  aattttiivviittàà  ppaarrttiiccoollaarrii……))    
  

33..  FFaavvoorriirree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddiiddaattttiiccoo  aa  bbrreevvee  eedd  aa  lluunnggoo  
tteerrmmiinnee  aattttrraavveerrssoo::    

    

  LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  qquuoottiiddiiaannaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddaa  ssvvoollggeerree;;    

  UUnnaa  mmeettooddoollooggiiaa  ddii  llaavvoorroo  iinncceennttrraattaa  ssuullllaa  ddiissccuussssiioonnee  ee  ssuull  ccoonnffrroonnttoo;;    

  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ddeellllee  pprroocceedduurree  aaddoottttaattee,,  ddeellllee  mmooddaalliittàà  ddii  

llaavvoorroo  ee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccllaassssee..    
    

44..  PPrroommuuoovveerree  ii  pprriinncciippii  eedduuccaattiivvii  ee  llee  aazziioonnii  ddiiddaattttiicchhee  eesspplliicciittaattee  nneeii  
ddooccuummeennttii  pprrooggrraammmmaattoorrii,,  ccooll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ggeenniittoorrii  

    

55..    GGaarraannttiirree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  aassccoollttoo  ee  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà  aall  ddiiaallooggoo  eedd  
aall  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii..  

  

66..    UUttiilliizzzzaarree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  llee  rriissoorrssee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..    

      
II  ggeenniittoorrii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa::    
    

11..    PPrreennddeerree  ppaarrttee  nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee  eedduuccaattiivvee  pprroommoossssee  
ddaallllaa  ssccuuoollaa  aattttrraavveerrssoo::    

..  

  LLaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddii  ffoonnddaammeennttaallii  vvaalloorrii,,  qquuaallii::  llaa  ssoolliiddaarriieettàà,,  ll’’aammiicciizziiaa,,  

iill  ppeerrddoonnoo,,  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  eedd  iill  rriissppeettttoo  ppeerr  ll’’aallttrroo;;    

  UUnn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  lleeaallttàà,,  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  ddii  rriissppeettttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ((eevviittaannddoo  ddii  aassssuummeerree  ppoossiizziioonnii  

ccoonnfflliittttuuaallii  iinnaaddeegguuaattee  cchhee  pprroodduuccoonnoo  ddiissoorriieennttaammeennttoo  nneeggllii  aalluunnnnii));;    

  LLaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddiiddaattttiiccoo  ddeebbbbaa  eesssseerree  ccoommmmiissuurraattoo  

aallllaa  rreeaallttàà  ddeellllaa  ccllaassssee..    
    

22..  FFaavvoorriirree  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ppeerrssoonnaallee  aattttrraavveerrssoo::  
..    

  LL’’eedduuccaazziioonnee  aall  rriissppeettttoo  eedd  aallllaa  ccuurraa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ssiiaa  nneellll’’iiggiieennee  cchhee  

nneellll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo;;    

  LL’’aabbiittuuddiinnee  ggrraadduuaallee  aadd  aaccqquuiissiirree  ccoommppoorrttaammeennttii  qquuoottiiddiiaannii  aauuttoonnoommii  

((vveessttiirrssii,,aallllaacccciiaarrssii  llee  ssccaarrppee,,  llaavvaarrssii  llee  mmaannii……));;    

  LLaa  gguuiiddaa  aadd  uunn  ccoorrrreettttoo  uussoo  ddeell  tteemmppoo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  vvaarriiee  aattttiivviittàà  

ppoommeerriiddiiaannee,,  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee..    
  

33..  FFaarr  rriissppeettttaarree  llee  rreeggoollee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::    
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  LL’’oorraarriioo  dd’’iinnggrreessssoo  aannttii  ee  ppoosstt  mmeerriiddiiaannoo;;    

  LL’’oobbbblliiggoo  ddii  ffrreeqquueennzzaa  aanncchhee  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  rriieennttrroo  ppoommeerriiddiiaannoo;;    

  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ddii  aasssseennzzee  nnoonn  ddoovvuuttee  aa  mmoottiivvii  ddii  ssaalluuttee,,  

cceerrccaannddoo  ddii  eevviittaarree,,  ssee  ppoossssiibbiillee,,  aasssseennzzee  nnoonn  aaddeegguuaattaammeennttee  mmoottiivvaattee;;    

  LL’’iimmppeeggnnoo  aa  ffaarrssii  ccaarriiccoo  ddii  iinnffoorrmmaarrssii  ssuullllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  ssvvoollttee  

dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  aasssseennzzaa;;    

  IIll  ccoonnttrroolllloo  ssiisstteemmaattiiccoo,,  iinnssiieemmee  aall  bbaammbbiinnoo,,  ddeeggllii  zzaaiinnii  ee  ddeell  ccoorrrreeddoo  

ssccoollaassttiiccoo  sseeccoonnddoo  ll’’oorraarriioo  ssttaabbiilliittoo,,  ffiinnaalliizzzzaannddoo  ttaallee  pprraattiiccaa  aa  ssttiimmoollaarree  

iinn  lluuii  iill  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ll’’aauuttoonnoommiiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa;;    

  LL’’iinntteerreessssee  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  aa  ssccuuoollaa,,  iill  rriissppeettttoo  ddeell  ccoommppiittoo  

aasssseeggnnaattoo  aa  ccaassaa  eedd  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunnaa  ssuuaa  ppuunnttuuaallee  eesseeccuuzziioonnee..    

    

PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  

SSCCUUOOLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
  

SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  

      

PPeerr  rreeaalliizzzzaarree  aall  mmeegglliioo  ll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  ee  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  rraappppoorrttoo  

cchhiiaarroo  ee  pprroodduuttttiivvoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee,,    

llaa  ssccuuoollaa  aassssuummee  ii  sseegguueennttii  iimmppeeggnnii  ffoonnddaammeennttaallii::    

    
11..  GGaarraannttiissccee  iill  ccoonnttiinnuuoo  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  nneellll’’oottttiiccaa  ddeellllaa  

qquuaalliittàà::  

  ccoonnoossccee  llaa  ffaammiigglliiaa  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeellll’’aalluunnnnoo;;    

  pprreesseennttaa  iill  ssuuoo  PPOOFF;;    

  ccooiinnvvoollggee  ii  ggeenniittoorrii  ee  ggllii  aalluunnnnii  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  ccllaassssee;;    

  ccoonnccoorrddaa  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee;;    

  ssoolllleecciittaa  ee,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  ccoooorrddiinnaa  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeell  CCoommuunnee  ee  ddeellllaa  AASSLL;;    

  pprrooggrraammmmaa  aannnnuuaallmmeennttee  ggllii  iinnccoonnttrrii;;    

  ccooiinnvvoollggee  ii  ggeenniittoorrii  iinn  aattttiivviittàà  ooppeerraattiivvee  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee;;    

  ffaavvoorriissccee  ii  lloorroo  iinnccoonnttrrii,,  ccoonnsseenntteennddoo  ll’’aacccceessssoo  aallll’’eeddiiffiicciioo;;    

  nnee  ssoottttoolliinneeaa  iill  rruuoolloo  ddii  eessppeerrttii;;    

  nnee  rreecceeppiissccee  ii  bbiissooggnnii  ee  llee  iissttaannzzee;;    

  ccoommuunniiccaa  ii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee;;    

  aassssiiccuurraa  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii;;    

  ccoommuunniiccaa  ii  mmoommeennttii  ssaalliieennttii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà;;    
  

22..  AAssssiiccuurraa  iill  ccoonnttrroolllloo  ppeerriiooddiiccoo  ddeellllee  aasssseennzzee::    

  ccoonnttaattttaa  llaa  ffaammiigglliiaa  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzee  rriippeettuuttee  ee  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaattee;;    

  rreennddee  ttrraassppaarreennttee  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo..    
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LLaa  ssccuuoollaa  ssoolllleecciittaa  llaa  ffaammiigglliiaa  aa::    
11..  OOrrggaanniizzzzaarree  uunn  rraappppoorrttoo  cchhiiaarroo,,  ccoollllaabboorraattiivvoo  ee  ppaarrtteecciippaattiivvoo;;    

  ccoonnttrroollllaarree  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  ii  ccoommppiittii,,  iill  ddiiaarriioo  ee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  

ssccuuoollaa  ffaammiigglliiaa;;    

  oorrggaanniizzzzaarree  iill  llaavvoorroo  ssccoollaassttiiccoo  ddeeii  ffiiggllii;;    

  iinnccoonnttrraarree  ggllii  aallttrrii  ggeenniittoorrii  ee  ccoollllooqquuiiaarree  ccoonn  lloorroo;;    

  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  mmaanntteenneerree  ii  ccoonnttaattttii  ccoonn  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  ccllaassssee;;    
      

22..  RRiicceevveerree  iinn  ccaassaa  ii  ccoommppaaggnnii;;    

  ddiiaallooggaarree  ccoonn  iill  ppeerrssoonnaallee  ssccoollaassttiiccoo;;    

  ccoonnoosscceerree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllee  ffaassii  ddii  ccrreesscciittaa  ddeell  ffiigglliioo;;    

  aaffffrroonnttaarree  iinnssiieemmee  iill  pprroobblleemmaa  ssccuuoollaa;;    

  nnoonn  sscceennddeerree  aa  ccoommpprroommeessssii::  ggiiuussttiiffiiccaarree  llaa  ppiiggrriizziiaa,,  ii  ccoommppiittii  nnoonn  

eesseegguuiittii,,  aasssseeccoonnddaarree  llee  aasssseennzzee;;    

  cchhiiaarriirree  ssuubbiittoo  ccoonn  iill  ddoocceennttee  iinntteerreessssaattoo  eevveennttuuaallii  iinnccoommpprreennssiioonnii;;    

  ppaarrtteecciippaarree  ccoonn  rreeggoollaarriittàà  aaii  ccoollllooqquuii  ccoonn  ii  ddoocceennttii;;    

  ppaarrtteecciippaarree  ee  ffoorrnniirree  iill  pprroopprriioo  ccoonnttrriibbuuttoo  aadd  aattttiivviittàà  ssccoollaassttiicchhee  eedd  

eexxttrraassccoollaassttiicchhee..    
      

MMooddaalliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccuuoollaa--ffaammiigglliiaa  
      

  PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  èè  ssttaattoo  pprreeddiissppoossttoo  uunn  ppiiaannoo  ggeenneerraallee  ddeell  

rriicceevviimmeennttoo  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  aall  qquuaallee  ooggnnii  iinnsseeggnnaannttee  ddeeddiiccaa  uunn’’oorraa  

sseettttiimmaannaallee  rriiddoottttaa  ppeerr  cchhii  hhaa  ppiiùù  ssccuuoollee..    

  TTuuttttii  ii  ggeenniittoorrii  ssaarraannnnoo  ccoonnvvooccaattii  ppeerr  llee  aasssseemmbblleeee  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’eelleezziioonnee  ddeeii  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee;;  iill  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  iinnddiicchheerràà  uunn  

ggeenniittoorree  cchhee  ffaarràà  ppaarrttee  ddeellll’’oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ppeerr  ii  rriiccoorrssii  ddeellllee  

ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ((DD..PP..RR..  224499//11999988))..  

  II  ggeenniittoorrii  eelleettttii  nneeii  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee  ssaarraannnnoo  ccoonnvvooccaattii  ppeerriiooddiiccaammeennttee..  

  SSoonnoo  pprrooggrraammmmaattii  dduuee  rriicceevviimmeennttii  ggeenneerraallii,,  aa  ddiicceemmbbrree  ee  aadd  aapprriillee;;  

dduuee  ppeerr  ll’’iilllluussttrraazziioonnee  ddeellllee  sscchheeddee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee..    

  PPeerr  ii  ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  ssii  rriiccoorrrreerràà  aadd  aappppuunnttaammeennttii  iinn  oorraarriioo  nnoonn  

pprreeffiissssaattoo,,  nnoorrmmaallmmeennttee  ddii  mmaattttiinnaa,,  ssoolloo  eecccceezziioonnaallmmeennttee  nneell  

ppoommeerriiggggiioo..    II  RRaapppprreesseennttaannttii  ssoonnoo  eessoorrttaattii  aa  rriiffeerriirree  aaii  ggeenniittoorrii  ddeellllaa  

ccllaassssee  ii  ccoonntteennuuttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ee    llaa  ssccuuoollaa  ddiissttrriibbuuiirràà  ii  ffooggllii  cchhee  

vvoorrrraannnnoo  pprreeddiissppoorrrree  
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  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFUUNNZZIIOONNII  

  
  

  

DDIIRREEZZIIOONNEE  
FFuunnzziioonnee::      DDiirriiggeennzzaa                                  RReessppoonnssaabbiillee::  DDiirriiggeennttee  

RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

iill  ddiirriiggeennttee  ddeevvee::  

--  ssaappeerr  ddiirriiggeerree,,  ccoooorrddiinnaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  llee  rriissoorrssee  uummaannee;;  

--  ssaappeerr  pprroommuuoovveerree  ttrraammiittee  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee    llaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn    sseerrvviizziioo,,  llaa  

qquuaalliittàà  ddeeii  pprroocceessssii  ffoorrmmaattiivvii;;  

--  ssaappeerr  pprroommuuoovveerree  ee  ggeessttiirree  llee  rreellaazziioonnii  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo;;  

--  ssvvoollggeerree  aallmmeennoo  uunn’’aazziioonnee  ppeerr  ttuuttttii  ii  ccoommppiittii  ssoottttoo  eelleennccaattii..  

CCoommppiittii::  

  PPrroommuuoovvee  ee  ttuutteellaa  ll’’iiddeennttiittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  aallll’’eesstteerrnnoo..  

  EE’’  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  uunniittaarriiaa  ddeellll’’iissttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  

  SSttiimmoollaa  ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee,,  llaa  rriicceerrccaa  ee  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee..  

  SSvviilluuppppaa  iill  sseennssoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  

  OOrrggaanniizzzzaa  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeell  nnuuoovvoo  ppeerrssoonnaallee  

  VVaalloorriizzzzaa  llee  qquuaalliittàà  pprrooffeessssiioonnaallii  eedd  uummaannee  ee  nnee  pprroommuuoovvee  lloo  ssvviilluuppppoo  

  EE’’  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellll’’oorrggaanniiggrraammmmaa  

  FFoorrmmaa    llee  ccllaassssii  

  AAsssseeggnnaa  ii  ddoocceennttii  aallllee  ccllaassssii  

  PPrreeddiissppoonnee  iill  ppiiaannoo  aannnnuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  

  IImmppoossttaa  ll’’oorraarriioo  

  AAttttrriibbuuiissccee  iinnccaarriicchhii  ppaarrttiiccoollaarrii  

  IInnddiivviidduuaa  ii  ccoollllaabboorraattoorrii,,  iinn  bbaassee  aall  PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  

  RRiissppoonnddee  ddeell  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  ttrraammiittee  ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  

  FFoorrnniissccee  ii  cchhiiaarriimmeennttii  rriicchhiieessttii  

  AAssssiiccuurraa  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeell  sseerrvviizziioo  

  FFaavvoorriissccee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  llaa  ccoolllleeggiiaalliittàà  ee  iill  llaavvoorroo  ddii  eeqquuiippee  

  SSoolllleecciittaa  ee  pprroommuuoovvee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  ee  ll’’aauuttoo--aaggggiioorrnnaammeennttoo  

  SSoocciiaalliizzzzaa  llee  aattttiivviittàà  ppaarrttiiccoollaarrii  

  SSoolllleecciittaa  llaa  ddiimmeennssiioonnee  eeuurrooppeeaa  

  AAttttiivvaa  iill  mmooddeelllloo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  aa  rreettee  

  CCooiinnvvoollggee  ttuuttttee  llee  ccoommppoonneennttii,,  aassssiiccuurraattoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rruuoollii  nneellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PP..OO..FF..  

  SSuu  rriicchhiieessttaa  rriicceevvee  ooggnnii  ccoommppoonneennttee  cchhee  lloo  rriicchhiieeddaa  

  IInnccoonnttrraa  ii  ggeenniittoorrii  

  CCuurraa  ii  rraappppoorrttii  ccoonn  ggllii  EEnnttii  LLooccaallii  ee  ll??aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  nneellllee  ssuuee  aarrttiiccoollaazziioonnii..  

  RReeppeerriissccee  llee  rriissoorrssee  uummaannee  aaggggiiuunnttiivvee  

  AAssssiiccuurraa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  dd’’IIssttiittuuttoo  

  EE’’  ttiittoollaarree  ddeellllee  ll  rreellaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  

  EE’’  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ttuutteellaa  llaa  pprriivvaaccyy  

  EE’’  ttiittoollaarree  ddeeii  ccoommppiittii  cchhee  ggllii  ssoonnoo  aattttrriibbuuttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  
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GGOOVVEERRNNOO  

  

FFuunnzziioonnee::      GGiiuunnttaa  EEsseeccuuttiivvaa                      RReessppoonnssaabbiillee::  DDiirriiggeennttee  

  

RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

--  DDiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ggeenniittoorrii  ee  ddoocceennttii  ppeerr  ll’’eelleezziioonnee,,  llaa  ffuunnzziioonnee  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa  ppeerr  DDSS  ee  

DDSSGGAA  
CCoommppiittii::  

  PPrreeddiissppoonnee  iill  pprrooggrraammmmaa  aannnnuuaallee  ee  iill  ccoonnttoo  ccoonnssuunnttiivvoo;;  

  PPrreeppaarraa  ii  llaavvoorrii  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo,,  

  CCuurraa  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ddeelliibbeerree..  

  

FFuunnzziioonnee::  CCoonnssiigglliioo  dd’’  IIssttiittuuttoo                                  RReessppoonnssaabbiillee::  PPrreessiiddeennttee      

RRuuoolloo  SSiisstteemmaa    QQuuaalliittàà::    ccoonnddiivviiddee  ee  ssuuppppoorrttaa  iill  SSGGQQ  
CCoommppiittii::  

  PPrroommuuoovvee  ll’’iinntteerraazziioonnee  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  

  IInnddiivviidduuaa  llee  lliinnnneeee  ggeenneerraallii  ddeell  PPooff  ee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

  DDeelliibbeerraa  llaa  pprroommoozziioonnee  oo  ll’’aaddeessiioonnee  aadd  aaccccoorrddii  iinn  rreettee  

  DDeeffiinniissccee  ll’’oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeell  ccuurrrriiccoolloo  ee  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  

              mmoonnttee  oorree  aannnnuuaallee  

  EEffffeettttuuaa  llee  sscceellttee  ggeenneerraallii  ddii  ggeessttiioonnee  ee  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  

  EEllaabboorraa  eedd  aapppprroovvaa  ii  rreeggoollaammeennttii  

  AAddoottttaa  iill  PPiiaannoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  

  AAddoottttaa  llee  ooppppoorrttuunnee  ffoorrmmee  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  

  OOrrggaanniizzzzaa  iinniizziiaattiivvee  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ssoosstteeggnnoo,,  oorriieennttaammeennttoo  ee  ccoonnttiinnuuiittàà  

  AAddaattttaa  iill  ccaalleennddaarriioo  ssccoollaassttiiccoo  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeell  PPOOFF  

  AAmmmmiinniissttrraa  llaa  ssccuuoollaa  

FFuunnzziioonnee::  RReessppoonnssaabbiilliittàà  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa                                RReessppoonnssaabbiillee::  DDSSGGAA  

  

RRuuoolloo  SSiisstteemmaa    QQuuaalliittàà::    ggeessttiissccee  ii  pprroocceessssii  aammmmiinniissttrraattiivvii  
RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

ggeessttiioonnee  ddeellllee  rreettee  iinnffoorrmmaattiiccaa,,  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  pprrooggrraammmmii  mmiinniisstteerriiaallii,,  

ggeessttiioonnee  ddeellllaa  pprriivvaaccyy,,  

eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  eelleennccaattii..  

CCoommppiittii::  

  OOrrggaanniizzzzaa  ii  sseerrvviizzii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ccooddiiffiiccaattii  nneellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii,,  eedd  èè    

            rreessppoonnssaabbiillee    ddeell  lloorroo  ffuunnzziioonnaammeennttoo;;  

  EE’’  aauuttoonnoommoo  aa  lliivveelllloo  ooppeerraattiivvoo  eedd  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  aattttii  

AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ee  ccoonnttaabbiillii;;  

  CCoooorrddiinnaa  iill  ppeerrssoonnaallee  AATTAA;;  

  EEsseegguuee  llee  ddeelliibbeerree  ccoonnttaabbiillii  ddeeggllii  OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii;;  

  PPrrooppoonnee  mmiigglliioorraammeennttii  ddeell  sseerrvviizziioo  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  aanncchhee  ccoonnssoorrzziiaattaa..  

  EEsseerrcciittaa  iinnoollttrree  llee  aallttrree  ccoommppeetteennzzee  ppaarrttiiccoollaarrii  iinnddiivviidduuaattee  ddaall  tteessttoo  UUnniiccoo  DD..llgg..  1166    

          AApprriillee’’9944  nn..  229977  ee  ddaaii  CCCCLLNN  ddeell  ’’9955  ee  ddeell  ’’9999  ee  ssuucccceessssiivvii..  
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GGEESSTTIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  

  

  

FFUUNNZZIIOONNEE::    DDoocceennzzaa                                                              RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  DDoocceennttii  
  

  

CCoommppiittii::  

  

  RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

  

  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii    ee  ddeellllee  ssccaaddeennzzee    ddeeffiinniittee  ((  pprrooggeettttaazziioonnee,,  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo,,  rreeggiissttrrii,,  

vveerrbbaallii…………....));;  
  

  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ccoolllleeggiiaallii;;  

  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ccllaassssee  aa  lliivveelllloo  ccoommppoorrttaammeennttaallee;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aallmmeennoo  ddiieeccii  oorree  aannnnuuee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aallmmeennoo  uunnaa  ccoommmmiissssiioonnee  oo  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo;;  

  ccoonnoosscceennzzee  iinnffoorrmmaattiicchhee  ddii  bbaassee..  

  

  
GGeessttiioonnee  ddaallll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa::  

  

  aalltteerrnnaannzzaa  ddii  lleezziioonnee  ffrroonnttaallee,,  cciirrccoollaarree,,  ddiibbaattttiittoo--ccoonnffrroonnttoo,,  aattttiivviittàà  iinnddiivviidduuaallee  ee  ddii  

ggrruuppppoo,,  aa  ccllaassssii  ppaarraalllleellee,,  aa  ccllaassssii  aappeerrttee;;  
  

  uussoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ee  ddeeii  ssuussssiiddii  ddiissppoonniibbiillii,,  ggeenneerraalliizzzzaattoo  ee  pprrooggrraammmmaattoo;;  

  aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa;;  

  pprroovvee  dd’’iinnggrreessssoo  ccoommuunnii  aa  ttuuttttee  llee  ccllaassssii;;  

  pprroovvee  ddii  vveerriiffiiccaa  iimmmmeeddiiaattee  ssuu  aabbiilliittàà  ee  ccoonntteennuuttii;;  

  pprroovvee  dd’’iissttiittuuttoo;;  

  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  iittiinneerree  ddeeii  rriissuullttaattii  ddeellllee  pprroovvee;;  

  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  ppootteennzziiaammeennttoo;;  

  uussoo  ddeeii  lliibbrrii  ddii  tteessttoo,,  aanncchhee  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp;;  

  uussoo  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa  dd’’iissttiittuuttoo  ee  ddii  ccllaassssee;;  

  ssttrraatteeggiiee  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo;;  

  uussoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  mmuullttiimmeeddiiaallee;;  

  uussoo  ddeell  ccoommppuutteerr  iinn  ccllaassssee;;  

  uussoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  iinnffoorrmmaattiiccii;;  

  uussoo  ddeeii  qquuoottiiddiiaannii  iinn  ccllaassssee,,  

  uussoo  ssiisstteemmaattiiccoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..    
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GGEESSTTIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  
  

FFUUNNZZIIOONNEE::    SSeerrvviizziioo  aammmmiinniissttrraattiivvoo                            RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  AAssssiisstteennttee  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  
  

  RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  

  uuttiilliizzzzoo  ddeell  ccoommppuutteerr,,  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii  ee  ddeeii  ccoommppiittii;;  

  

CCoommppiittii::  

  eesseegguuee  llee  aattttiivviittàà  iinnddiivviidduuaattee  nneellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii;;  

  uuttiilliizzzzaa  ggllii  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii;;  

  ssoossttiittuuiissccee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  iill  ppeerrssoonnaallee  aauussiilliiaarriioo  aasssseennttee;;  

  ccoollllaabboorraa  ccoonn  ggllii  aallttrrii  aassssiisstteennttii  ppeerr  iinnccoommbbeennzzee  uurrggeennttii;;  

  

FFUUNNZZIIOONNEE::    FFuunnzziioonnee  aaggggiiuunnttiivvaa                        RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  AAssssiisstteennttee  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  

  

RRuuoolloo  ssiisstteemmaa  qquuaalliittàà::  

  ccooaaddiiuuvvaa  nneellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà;;  

  

RReeqquuiissiittoo  mmiinniimmoo::  ddiissppoonniibbiilliittàà  

  
CCoommppiittii::  

  aattttiivviittàà  ddii  ddiirreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccooll  rreessppoonnssaabbiillee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  ssuuaa  ssoossttiittuuzziioonnee  iinn  

ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa;;  

  iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee  ee  ddeecceennttrraammeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;  

  rraappppoorrttii  ccooll  tteerrrriittoorriioo..  

  

FFUUNNZZIIOONNEE::    SSeerrvviizzii  aauussiilliiaarrii                        RREESSPPOONNSSAABBIILLEE::  CCoollllaabboorraattoorree  ssccoollaassttiiccoo  
  

RRuuoolloo  ssiisstteemmaa  qquuaalliittàà::  

  ppaarrtteecciippaa  aallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà;;  

  

RReeqquuiissiittoo  mmiinniimmoo::    rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii  ee  ddeeii  ccoommppiittii,,  ppuulliizziiaa  ddeell  rreeppaarrttoo  aaffffiiddaattoo,,  

rreellaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii,,  ppeerrssoonnaallee  ee  ppuubbbblliiccoo..  

  

CCoommppiittii::  

  èè  aaddddeettttoo  aaii  sseerrvviizzii  ggeenneerraallii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonn  ccoommppiittii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ee  ssoorrvveegglliiaannzzaa  

ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ddeell  ppuubbbblliiccoo  ee  nneellllaa  mmeennssaa  ssccoollaassttiiccaa;;  

  ccuurraa  llaa  ppuulliizziiaa  ee  llaa  ppiiccccoollaa  mmaannuutteennzziioonnee;;  

  vviiggiillaa  ssuuggllii  aalluunnnnii;;  

  ccuussttooddiissccee  ee  vviiggiillaa  ssuullllaa  ffrruuiizziioonnee  ddeeii  llooccaallii;;  

  ccoollllaabboorraa  ccoonn  ggllii  iinnsseeggnnaannttii;;  

  pprreessttaa  aauussiilliioo  mmaatteerriiaallee  aaggllii  aalluunnnnii  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp;;  

  ccoollllaabboorraa  nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa..  
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22..    OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRNNAA  
UUTTIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

    

    

  22..11    RRaapppprreesseennttaannzzee  SSiinnddaaccaallii  UUnniittaarriiee  ((RRSSUU))  
    

  II  rraapppprreesseennttaannttii  ssiinnddaaccaallii  eelleettttii  ssoonnoo::  

    
    

  

CCoommppoossiizziioonnee  RRSSUU  
 

PPeettrriilllloo  SSiillvvaannaa  

GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  

LLaanncciioottttii  DDaannttee  

    

LLee  rraapppprreesseennttaannzzee  ssiinnddaaccaallii  ee  iill  ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo  hhaannnnoo  ssoottttoossccrriittttoo  iill  

CCoonnttrraattttoo  iinntteeggrraattiivvoo  ddii  IIssttiittuuttoo  ((0022//1122//22000088))  rriigguuaarrddaannttee  llee  mmaatteerriiee  

iinnddiivviidduuaattee  ddaaii  ccoonnttrraattttii  nnaazziioonnaallii;;  qquueessttoo  ccoonnttrraattttoo  vviieennee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  

aaddaattttaattoo  ccoonn  iinntteessee  iinntteeggrraattiivvee  aannnnuuaallii  cchhee  tteennggoonnoo  ccoonnttoo  ssiiaa  ddeellllee  eessiiggeennzzee  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  cchhee  ddeellllee  nnoovviittàà  iinntteerrvveennuuttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  PPeerr  

cciiòò  cchhee  ccoonncceerrnnee  ll’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  pprreevviissttaa  

ddaall  DD..LL..vvoo  662266//9944  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  llee  RRSSUU  hhaannnnoo  

ddeessiiggnnaattoo  iill  RRSSLL  ((rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa))  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  

ddii  PPeettrriilllloo  SSiillvvaannaa..  
    

  22..22    IInnccaarriicchhii  aaii  ddoocceennttii  
    

AA))    CCoollllaabboorraattoorrii  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

((aaii  qquuaallii  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  aattttrriibbuuiissccee  ffuunnzziioonnii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  

oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ggeessttiioonnaallii))  

    

    IInnsseeggnnaannttee  ccoollllaabboorraattoorree::    
    

    PPeettrriilllloo  SSiillvvaannaa    
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  BB))    DDoocceennttii  cchhee  rriiccoopprroonnoo  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  FFuunnzziioonnee  SSttrruummeennttaallee  aall  

PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  
    

    

  

  SSuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ((aarrtt..  3300  CCCCNNLL  

2244//77//0033))  iill  CCoolllleeggiioo  UUnniiffiiccaattoo  iinnddiivviidduuaa  aarreeee,,  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  

ccoommppiittii  ddii  cciiaassccuunnaa  ffuunnzziioonnee  ssttrruummeennttaallee  aall  ppiiaannoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa..  IIll  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii,,  nneellllaa  sseedduuttee  ddeellll’’11//0099//22001144      

hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  llee  sseegguueennttii  aarreeee  ee  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  1133//0099//22001144  ssoonnoo  ssttaattii  

ddeessiiggnnaattii  ii  sseegguueennttii  ddoocceennttii::  
    

    

    

    

AArreeaa  11  
  

iinnsseeggnnaannttee  CCoorrii  OOrrnneellllaa  
    

AArreeaa  33  

  

iinnsseeggnnaannttee  PPeezzzzoollii  MMaarriiaa  LLeeddaa  
    

AArreeaa  44  
  

iinnsseeggnnaannttee  PPiiuunnttii  RRoommiinnaa  

  

      AArreeaa  55  

  

iinnsseeggnnaannttee  MMaarroozzzzii  LLuuccaa  

  

  

LL’’AArreeaa  22  vviieennee  ssvvoollttaa  ddaall  CCoollllaabboorraattoorree  VViiccaarriioo  ddeell  DDSS..  
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AArreeaa  11  
AArreeaa  iinncclluussiioonnee  

ee  bbeenneesssseerree    aa  

SSccuuoollaa  

    

  CCoooorrddiinnaammeennttoo  aazziioonnii  ddiissaabbiilliittàà  ee  ddiissaaggiioo  

  IInntteerrvveennttii  ee  sseerrvviizzii  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  iinn  

ddiiffffiiccoollttàà  ((BBeess  ee  SSoosstteeggnnoo))  

  SSuuppeerrvviissiioonnee  ssiisstteemmaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  pplleessssoo  ddii  

CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
    

AArreeaa  22  
AAggggiioorrnnaammeennttoo,,  

ffoorrmmaazziioonnee,,  

rraappppoorrttii  ddii  rreettee  

    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  mmoonniittoorraaggggii  IINNVVAALLSSII;;  

rreeffeerreennttee  vvaalluuttaazziioonnee  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  rreettee  IInnssiieemmee  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  iinniizziiaattiivvee  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  pprroodduuzziioonnee  ddooccuummeennttii  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  
    

AArreeaa  33  

RReellaazziioonnii    

ccoonn  

llee  aaggeennzziiee    

ffoorrmmaattiivvee  

    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  ttrraa  llaa  ssccuuoollaa  ee  llee  

ffaammiigglliiee  ee  aaggeennzziiee  ffoorrmmaattiivvee  

  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  eennttii  llooccaallii  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  

aaccccoorrddii  ddii  pprrooggrraammmmaa  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii    

oorriieennttaammeennttoo  
    

AArreeaa  44  
AAzziioonnii  aattttuuaattiivvee    

ddeell  PP..OO..FF..  

    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  aazziioonnii  aattttuuaattiivvee  ddeell    PPiiaannoo  

ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa::  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee,,  

mmoonniittoorraaggggii,,  pprrooggeettttaazziioonnii;;    

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  llaavvoorrii  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  

PP..OO..FF..  
    

AArreeaa  55  

RRaappppoorrttii    

ccoonn  ggllii  eennttii  

eesstteerrnnii  iinn  

rreellaazziioonnee  aaii  

pprrooggeettttii  

  

  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ddeeii  

rraaggaazzzzii  

  rraappppoorrttii  ccoonn  eennttii  eesstteerrnnii  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  

pprrooggeettttii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ;;  rraappppoorrttii  ccoonn  iill  

CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  

  ggeessttiioonnee  MMuullttiimmeeddiiaalliittàà::  CCoommuunniiccaazziioonnee  

iinniizziiaattiivvee  ssccuuoollee  aallll’’eesstteerrnnoo;;  ppootteennzziiaammeennttoo  

uussaabbiilliittàà  ddeell  SSiittoo  WWeebb  ddeellll’’iissttiittuuttoo  ;;  rreeggiissttrroo  

oonn  lliinnee  
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BB11))                                      DDoocceennttii  cchhee  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeell  nnuucclleeoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
IIll  nnuucclleeoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ccoommppoossttoo  ccoonn  ttuuttttee  llee  FFuunnzziioonnii  SSttrruummeennttaallii  ee  uunn  

iinnsseeggnnaannttee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  ((pprrooff..ssssaa  GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa)),,  llaa  

rreeffeerreennttee  èè  ll’’iinnss..ttee  PPeettrriilllloo..  
  

CC))    RReessppoonnssaabbiillii  ddii  pplleessssoo  
    

  IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo    ssuu    ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  nnoommiinnaa  

aannnnuuaallmmeennttee  iinn  ooggnnii  pplleessssoo  ssccoollaassttiiccoo  uunn  ddoocceennttee  ffiidduucciiaarriioo..  

    

II  ccoommppiittii  aadd  eessssoo  aasssseeggnnaattii  ssoonnoo::  
    

  eesssseerree  rreeffeerreennttee  ppeerr  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddii  qquueessttiioonnii  iinneerreennttii  aall  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  pplleessssoo  ee  ppeerr  aannaalliizzzzaarree  ccoonn  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ii  

pprroobblleemmii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ee  ggeessttiioonnaallii  eemmeerrssii;;  
    

  ggaarraannttiirree  ffoorrmmee  eeffffiiccaaccii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  ddeell  

pplleessssoo::  oorraarrii  ddii  sseerrvviizziioo,,  ssoossttiittuuzziioonnii  uurrggeennttii,,  ggeessttiioonnee  eemmeerrggeennzzee,,  

rraappppoorrttoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee,,  vviiggiillaannzzaa  ssuull  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  

iimmppaarrttiittee;;  
    

  vviiddiimmaazziioonnee  ddeeii  ffooggllii  ggiioorrnnaalliieerrii  ddii  pprreesseennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee;;  
    

  pprreessiieeddeerree  ee  ccoooorrddiinnaarree  ii  CCoonnssiiggllii  ddii  IInntteerrsseezziioonnee,,  ddii  IInntteerrccllaassssee  oo  ddii  

CCllaassssee  ccoonn  ddeelleeggaa  ppeerrmmaanneennttee  aa  ssoossttiittuuiirree  nneellllaa  pprreeddeettttaa  ffuunnzziioonnee  iill  

DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  oo  iimmppeeddiimmeennttoo;;  
    

  ccuurraarree  lloo  ssmmiissttaammeennttoo  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ((ccoonnvvooccaazziioonnii,,  cciirrccoollaarrii  

eecccc..)),,  ccoonnttrroollllaannddoo  ll’’eeffffeettttiivvaa  pprreessaa  vviissiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee;;    
    

  pprroovvvveeddeerree  aallll’’aaffffiissssiioonnee  aallll’’aallbboo  ddeell  pplleessssoo  ddii  ddeelliibbeerree,,  mmaanniiffeessttii,,  aavvvviissii  

aauuttoorriizzzzaattii  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo;;    
  

  ssuubb  ccoonnsseeggnnaattaarrii  ddeeii  bbeennii  mmoobbiillii  pprreesseennttii  nneell  pplleessssoo  
    

  rraaccccoogglliieerree  eedd  iinnoollttrraarree  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  rriicchhiieessttee,,  

sseeggnnaallaazziioonnii  ((oodd  aallttrroo))  ddeeii  ddoocceennttii..  

  

  RReessppoonnssaabbiillii  ddii  pplleessssoo  iinnddiivviidduuaattii::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee  FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa  
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ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
AAnnggeelloommèè  EElleennaa//CCoorrii  

OOrrnneellllaa  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  
SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  

    

DD))  CCoollllaabboorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  

  
    

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  SSeerrmmaarriinnii  PPaassqquuaalliinnaa  

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  MMaarrzziioonnii    SSaarraa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  LLaanncciioottttii  DDaannttee  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee  BBaassiillee  LLuucciiaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  VVeerrddeessii  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
CCoorrii  OOrrnneellllaa//BBoorrddoonnii  

RRoobbeerrttaa  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  
SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa  

  

      

EE))    CCoooorrddiinnaattoorrii  ddii  ccllaassssee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo  

  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo    

ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

CCllaassssee  11^̂--    22^̂  SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  

CCllaassssee  33^̂  GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa  

  

      

FF))  SSeeggrreettaarrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  
    

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  ggrraaddoo    

ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

CCllaassssee  11  ^̂  SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  

CCllaassssee  22^̂  SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa  

CCllaassssee  33^̂    

  

      

GG))  CCoommmmiissssiioonnii  ppeerrmmaanneennttii  
((ccoonn  ccoommppiittii  ddii  ssttuuddiioo,,  eellaabboorraazziioonnee  ee  pprrooppoossttaa))  
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  GGrruuppppoo  HH  ddii  IIssttiittuuttoo::  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo,,  iinnsseeggnnaannttii  ddii  ssoosstteeggnnoo,,  eessppeerrttii  

mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallllaa  AASSLL  ddii  AA..  PP..  ee  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo  ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  rriiaabbiilliittaattiivvoo,,  iill  rreeffeerreennttee  ddeellll’’II..SS..CC..  aall  CCoooorrddiinnaammeennttoo  

dd’’aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  SSppiinneettoollii,,  uunn  iinnsseeggnnaannttee  ddeell  tteeaamm  ccooiinnvvoollttoo,,  uunn  

ddoocceennttee  ppeerr  ooggnnii  pplleessssoo,,  rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ddeell  ccoommuunnee  ee//oo  

iill  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ((ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  

ggrraaddoo  iinnsseeggnnaannttee  ddii  ssoosstteeggnnoo  ee  iinnsseeggnnaannttee  ccoooorrddiinnaattoorree  ddeellllaa  ccllaassssee  ddoovvee  

èè  iinnsseerriittoo  ll’’aalluunnnnoo))..  

  
      

CCOOMMPPOONNEENNTTII  GGRRUUPPPPOO  HH  

CCoooorrddiinnaammeennttoo  DDootttt..  MMaarriinnii  DDaanniieellee  

IInnsseeggnnaannttii  

AAnnaassttaassii  LLaarriissssaa,,  AAnnggeelloommèè  EElleennaa,,  BBaassiillee  LLuucciiaa,,    

BBeennvveennggaa  EEmmiilliiaa,,  BBoorrddoonnii  RRoobbeerrttaa,,    CCaammeellii  BBaarrbbaarraa,,  

CCaannddeelllloorrii    GGrraazziieellllaa,,  CCiiaarrrroocccchhii  NNaattaalliiaa,,  CCiicccchhii  GG..,,  CCiicccchhii  

MM..VV..,,  CCoorrii  OOrrnneellllaa,,  DDee  DDoommiinniicciiss  MMaaddddaalleennaa,,  DDeell  

GGiioovvaannee  AAlleessssiiaa,,    FFaarrnneessii  RRoossaannnnaa,,  GGrreeggoorrii  RRiittaa,,  LLeeoonnee  

CCiinnzziiaa,,      MMiigglliieettttaa  SSiimmoonneettttaa,,  MMoonnttaazzzzoollii  LLuuiissaa,,  MMoorreellllii  

CChhiiaarraa  FFrraanncceessccaa,,  SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa,,  TTrrooiiaannii  CCrriissttiiaannaa,,  

TTuuccccii  PPaaoollaa,,    VVaaggnnoonnii  CCllaauuddiiaa..  

GGeenniittoorree  nnoonncchhéé  

aassssiisstteennttee  ssoocciiaallee  
FFrraanncceesscchhii  AAnnttoonneellllaa  ee//oo  iill  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo  

ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  

RRaapppprreesseennttaannttee  

AA..SS..UU..RR..  
DDootttt..ssssaa  LLoonnggoo,,  ddootttt..ssssaa  PPaassssaarreettttii  

RRaapppprreesseennttaannttee  

SSppoorrtt--LLiiffee  
DDootttt..ssssaa  PPrrooiieettttii  

RRaapppprreesseennttaannttee  

SSaannttoo  SStteeffaannoo  
DDootttt..ssssaa  QQuuiinnzzii,,  ddootttt..  VVaalllloorraannii  

  

    

  CCoonnttiinnuuiittàà::  ((llaa  ccoommmmiissssiioonnee  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  mmoobbiillee::  iinnsseeggnnaannttii  

ddeeii  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddeell  pprriimmoo  ee  tteerrzzoo  aannnnoo;;  iinnsseeggnnaannttii  cchhee  nneell  ccoorrrreennttee  

aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  iinnsseeggnnaannoo  nneellllaa  pprriimmaa  ee  qquuiinnttaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa;;  

iinnsseeggnnaannttii  ddii  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  

ffiissssaa::  iinnsseeggnnaannttii  cchhee  ggaarraannttiissccoonnoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  pprrooggeettttuuaallee  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee))..  
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  CCOOMMPPOONNEENNTTII  GGRRUUPPPPOO  CCOONNTTIINNUUIITTAA’’  

DDoocceennttii    

AAlleessssii  FFaabbiioollaa,,  CCaappeeccccii  LLiinnaa,,  CChheerrrrii  DDaanniieellaa,,  CCiioottttii  

RRoosssseellllaa,,  DD’’AAnnggeelloo  FFrraanncceessccaa,,    DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa,,  

DDee  PPaaoolliiss  GGaabbrriieellllaa,,  FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa,,  GGrreeggoorrii  

RRiittaa,,  MMaauurriizzii  MM..  VViittttoorriiaa,,  LLeeooppaarrddii  MM..  FFrraanncceessccaa,,  

MMaallaassppiinnaa  EEnnrriiccaa,,    NNeeppaa  PPaattrriizziiaa,,  NNiissii  GGiiuusseeppppiinnaa,,    

PPeezzzzoollii  MM..  LLeeddaa,,  TTrraaiinnii    PPaaoollaa,,  SSaaccrriippaannttee  MMaarriinnaa,,  

SSaassssaannoo  LLuuiissaa,,  SSoolleettttii  DDoonnaatteellllaa,,  VVaallllaattii  BBrruunnaa,,    

VVeerrddeessii  AA..  MMaarriiaa..  

  

  SSiiccuurreezzzzaa  ((llaa  ccoommmmiissssiioonnee  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  iinnsseeggnnaannttii  cchhee  hhaannnnoo  eeffffeettttuuaattoo  llaa  

ffoorrmmaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  sseegguueennttii  aassppeettttii::  aannttiinncceennddiioo,,  pprroonnttoo  

ssooccccoorrssoo,,  RR..SS..PP..PP))    

  

  

CCOOMMPPOONNEENNTTII  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  SSIICCUURREEZZZZAA  

DDoocceennttii  
BBaassiillee  LLuucciiaa,,  BBoorrddoonnii  RRoobbeerrttaa,,  CCoorrii  OOrrnneellllaa,,  GGaalliièè  

DDoommeenniiccaa,,  LLaanncciioottttii  DDaannttee,,  VVeerrddeessii  AAnnnnaa,,  SSeerrmmaarriinnii    

PPaassqquuaalliinnaa,,    MMaarrzziioonnii  SSaarraa,,    SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa..    

  

  

  PP..OO..FF..    

  

  

CCOOMMPPOONNEENNTTII  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  PP..OO..FF..  

DDoocceennttii  
CCoorrii  OOrrnneellllaa,,  MMaarroozzzzii  LLuuccaa,,  PPeettrriilllloo  SSiillvvaannaa,,  PPeezzzzoollii  

LLeeddaa,,  PPiiuunnttii  RRoommiinnaa    

  

    

  
LL))  PPiiaannoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ffuunnzziioonnaallii  aallll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ((AAlllleeggaattoo  BB))  
    

    

    

  

MM))    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  pplleessssii,,  aasssseeggnnaazziioonnee  aallllee  sseezziioonnii//ccllaassssii  ee  

aattttrriibbuuzziioonnee  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii  oo  iinnsseeggnnaammeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  

((aalllleeggaattoo  CC))  
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  22..33      IInnccaarriicchhii  aall  ppeerrssoonnaallee  AAttaa  
    

IInnccaarriicchhii  
    

  IIll  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee  vviieennee  ccoonnssuullttaattoo  aattttrraavveerrssoo  rriiuunniioonnii  ppeerriiooddiicchhee  

((AAsssseemmbblleeee  AAttaa  pprreessiieedduuttee  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  oo  ddaa  uunn  ssuuoo  ddeelleeggaattoo))  ppeerr  

llaa  ddeeffiinniizziioonnii  ddeellllee  sscceellttee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ggllii  

iinnccaarriicchhii  ee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee..  

    

22..44      UUffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  
    

EE’’  ccoonnttaattttaabbiillee  tteelleeffoonniiccaammeennttee  aaii  sseegguueennttii  nnuummeerrii::  

TTeelleeffoonnoo::  00773366//881133882266                              FFaaxx::  00773366//881144339988    

EE--MMaaiill  aappiicc8822110000rr@@iissttrruuzziioonnee..iitt  --  iissccccaasstteell@@lliibbeerroo..iitt  --  iissccccaasstteell22@@lliibbeerroo..iitt  

EE--MMaaiill  ppoossttaa  cceerrttiiffiiccaattaa  iissccccaasstteellddiillaammaavv..aaddiiggee@@ppeecc..ssccuuoolleemmaarrcchhee..iitt  

LL’’UUffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  èè  ccoommppoossttoo  ddaa::  

DDiirreettttoorree  ddeeii  SSeerrvviizzii  GGeenneerraallii    

eedd  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  
DDootttt..ssssaa  DDii  BBaarrttoolloommeeoo  FFiilloommeennaa  

nn..  44    aassssiisstteennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  

BBaallllaattoorrii    RRoossaannnnaa  

CCaarrbboonnii    RRoosseellllaa    

DDii  CCaarrlloo  GGiioovvaannnniinnaa  

TTuullllii  AAddeellee  
    

LL’’uuffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  oosssseerrvvaa  iill  sseegguueennttee  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa::  
    

AAppeerrttuurraa  aannttiimmeerriiddiiaannaa  AAppeerrttuurraa  ppoommeerriiddiiaannaa  

77..5555  1144..0000  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  1155..0000  1177..0000  
iill  mmaarrtteeddìì  ee  iill  ggiioovveeddìì  nneeii  

ppeerriiooddii  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  

77..5555  1133..3300  iill  ssaabbaattoo              
    

CChhiiuussuurree  pprreeffeessttiivvee::    ((ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  AAttaa  aavvvveennuuttaa  ccoonn  

ccoonnffeerreennzzaa  ddii  sseerrvviizziioo  ddeell    1188//1111//22001144))::  
    

AAnnnnoo  ssoollaarree  22001155::      0077//1122  ,,  2244//1122    ee  3311//1122  
  

AAnnnnoo  ssoollaarree  22001166::    0022//0011,,  0055//0011,,  2266//0033  ,,  0022//0077  ,,  0099//0077  ,,  1166//0077  ,,  2233//0077  ,,  

3300//0077  ,,  0066//0088  ,,  1133//0088  ,,  2200//0088  ,,  2277//0088..    

  

mailto:apic82100r@istruzione.it
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22..55      CCoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  
  

AAllll’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittii  iinn  oorrggaanniiccoo  nn..  1133  

ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  ee  uunnoo  ssppeezzzzoonnee  ddii  1188  oorree  ddiissttrriibbuuiittii  nneeii  pplleessssii  ccoommee  

sseegguuee::    
    

--  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo::              nn..  11  uunniittàà  ++  

CCooooppeerraattiivvaa  

SSeerrvviiccee  ccoooopp      
  

--  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::              nn..  11  uunniittàà  ee  1188  hh  

--  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo::        nn..  33  uunniittàà  

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  vviiaa  AAddiiggee::        nn..  22  uunniittàà    

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo::                                          nn..  11  uunniittàà    

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::            nn..  11  uunniittàà  

--  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo::            nn..  22  uunniittàà  

--  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::  nn..  11  uunniittàà    

  

CCaalleennddaarriioo  SSccoollaassttiiccoo  
    

  IIll  ccaalleennddaarriioo  ssccoollaassttiiccoo  vviieennee  ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  iinn  bbaassee  aa  

qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  113388,,  pprriimmoo  ccoommmmaa,,  ddeell  DD..  LLggss..  ddeell  3311//0033//9988  nn..  111122  ee  

ppuuòò  eesssseerree  aaddaattttaattoo  ddaall  ssiinnggoolloo  iissttiittuuttoo  ccoonn  mmoottiivvaattaa  ddeelliibbeerraazziioonnee..  PPeerr  ll’’aannnnoo  

ssccoollaassttiiccoo  22001144//22001155  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  rreeggiioonnaallee  pprreevveeddee  iinn  mmeerriittoo  

aallll’’aannnnuuaalliittàà  qquuaannttoo  sseegguuee::  
  

    

oo  iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::  1144  sseetttteemmbbrree  22001155  
  

oo  tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::  ((ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))      44  

ggiiuuggnnoo  22001166;;  ((ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa))  3300  ggiiuuggnnoo  22001155;;  

    

oo  ssoossppeennssiioonnii  ddeellllee  lleezziioonnii::  

  VVaaccaannzzee  nnaattaalliizziiee  ddaall  2244//1122//22001155  aall  0066//0011//22001166  

  VVaaccaannzzee  ppaassqquuaallii  ddaall    2244//0033//22001166  aall    2299//0033//22001166  

  

oo  nnuummeerroo  ggiioorrnnii  ddii  lleezziioonnee::  220066  ppeerr  llaa  sseeddee  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo,,  nn..  220055  ppeerr  llee  

sseeddii  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo,,  VViiaa  AAddiiggee  ee  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  ((tteenneennddoo  

ccoonnttoo  ddeellllaa  rriiccoorrrreennzzaa  ddeell  SSaannttoo  PPaattrroonnoo))..    
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    LL’’IIssttiittuuttoo  hhaa  ddeelliibbeerraattoo  ii  sseegguueennttii  aaddaattttaammeennttii  ddeell  ccaalleennddaarriioo  ssccoollaassttiiccoo,,  

ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aaggllii  aalluunnnnii  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aa  mmaanniiffeessttaazziioonnii  llooccaallii  rriilleevvaannttii  ddii  

ttiippoo  cciivviillee//  rreelliiggiioossoo  ee  ccuullttuurraallee,,  pprreevveeddeennddoo  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  

ddiiddaattttiiccaa::  
    

oo  0099//0022//22001166    mmaarrtteeddìì  ddii  ccaarrnneevvaallee;;      
    

      

LLee  ffeessttiivviittàà  ddeell  SS..  PPaattrroonnoo,,  ddiivveerrssee  ddaa  ccoommuunnee  aa  ccoommuunnee,,  pprreevveeddoonnoo  llaa  

ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  nneeii  ggiioorrnnii::  
    

  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo::  0077  mmaarrzzoo  22001166;;  

  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo::  2233  aapprriillee  22001166;;  
  

  CCaasstteell  ddii  LLaammaa::  22  mmaaggggiioo  22001166  
  

  AAssccoollii  PPiicceennoo::  iill  55  aaggoossttoo  22001166..    

  

  UUlltteerriioorrii  vvaaccaannzzee  ccoommee  ddaa  ccaalleennddaarriioo  RReeggiioonnaallee::  

  
LLuunneeddìì  22  nnoovveemmbbrree22001155  

LLuunneeddìì  77  ee  mmaarrtteeddìì  88  ddiicceemmbbrree  22001155  ppoonnttee  ddeellll’’IImmmmaaccoollaattaa  CCoonncceezziioonnee  

LLuunneeddìì    2255  aapprriillee  22001166  AAnnnniivveerrssaarriioo  LLiibbeerraazziioonnee  

11°°  MMaaggggiioo  FFeessttaa  ddeell  llaavvoorroo    

MMeerrccoolleeddìì  22  ggiiuuggnnoo  22001166  ppoonnttee  FFeessttaa  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  

  

  

    33..  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
      

33..11        MMooddaalliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  
    

  LLaa  ssccuuoollaa  pprroommuuoovvee,,  nneellllaa  llooggiiccaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo  iinnttrrooddoottttoo  ddaallllaa  

CCaarrttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii,,  ffoorrmmee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  

aalluunnnnii  ee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’eettàà,,  ddeeggllii  aalluunnnnii  sstteessssii..  LLaa  

cceennttrraalliittàà  ddii  qquueessttoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  ddeeggllii  aalluunnnnii  aappppaarree  rriilleevvaannttee  

ddooppoo  llaa  pprroommuullggaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  ddeelleeggaa  nn..  5533//0033  cchhee  ccoommppoorrttaa  lloo  ssvviilluuppppoo  

ddii  rreellaazziioonnii  ccoollllaabboorraattiivvee  iimmppeerrnniiaattee  ssuull  ppaarrtteennaarriiaattoo..  

    

SSoonnoo  pprreevviissttii  nneeii  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo  pprreeddiissppoossttii  iinnccoonnttrrii  ffoorrmmaallii::  aasssseemmbblleeee  

ddii  sseezziioonnee  oo  ddii  ccllaassssee,,  ccoollllooqquuii  iinnddiivviidduuaallii,,  iinnccoonnttrrii  qquuaaddrriimmeessttrraallii  ppeerr  llaa  

ccoonnsseeggnnaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ((ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ddii  II  ggrraaddoo))..  
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SSoonnoo  pprrooggrraammmmaattii  iinnccoonnttrrii  ppeerriiooddiiccii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  ddeeggllii  aalluunnnnii  iinn  

ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp  ppeerr  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  PPDDFF  ee  PPEEII  ((pprrooffiilloo  

ddiinnaammiiccoo  ffuunnzziioonnaallee  ee  ppiiaannoo  eedduuccaattiivvoo  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattoo))  ee  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ee  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo..    

    

AAllttrrii  iinnccoonnttrrii  iinnffoorrmmaallii  ssoonnoo  pprreevviissttii  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  

ffoorrmmaattiivvii  ee  vviissiittee  gguuiiddaattee  oo  vviiaaggggii  ddii  iissttrruuzziioonnee..  

    

PPeerr  iinnccoonnttrrii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  aa  ccaarraatttteerree  ccoolllleettttiivvoo  ee//oo  iinnddiivviidduuaallee  ssii  llaasscciiaa  

ddiissccrreezziioonnaalliittàà  aa  cciiaassccuunnaa  eeqquuiippee..  

    

OOggnnii  pplleessssoo  ffiissssaa    uunn  iinnccoonnttrroo  mmeennssiillee  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  

eevveennttuuaallii  ccoollllooqquuii  iinnddiivviidduuaallii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee..  
    

33..22      AAttttiivviittàà  ddii  aaccccoogglliieennzzaa,,  ssoosstteeggnnoo  ee  rreeccuuppeerroo  
    

    LLaa  ssccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa,,  ccoonn  aaddeegguuaattee  aazziioonnii  ee  aatttteeggggiiaammeennttii  ccooeerreennttii  ddii  

ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  ((ddoocceennttii  ee  nnoonn  ddoocceennttii))  aa  mmeetttteerree  iinn  aattttoo  ssttrraatteeggiiee  

tteennddeennttii  aa  ggaarraannttiirree  ll’’aaccccoogglliieennzzaa..  

  

IInn  mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  ssccuuoollaa    ffaavvoorriissccee::  
    

──  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii;;  

──  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  eedd  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ccoonn  aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  nneellllaa  

ffaassee  ddii  iinnggrreessssoo  aallllee  ccllaassssii  iinniizziiaallii  eedd  aallllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  rriilleevvaannttee  nneecceessssiittàà  

((eess..  hhaannddiiccaapp,,  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ssvvaannttaaggggiioo  lliinngguuiissttiiccoo--ccuullttuurraallee,,  ttrraassffeerriimmeennttii))..  

NNeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ooggnnii  ooppeerraattoorree  hhaa  ppiieennoo  

rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ddeellll’’aalllliieevvoo..  

  

NNeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  CCoollllii  ““iill  pprrooggeettttoo  AAccccoogglliieennzzaa””  èè  rriivvoollttoo  aaii  

bbaammbbiinnii    nnuuoovvii  iissccrriittttii  ddeellllaa  sseezziioonnee  DD  ee  ddeellllaa  sseezziioonnee  EE    ee  aallllee  lloorroo  ffaammiigglliiee..  

TTaallee  pprrooggeettttoo  hhaa  ccoommee  ssccooppoo  iill  ggrraadduuaallee  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  nnuuoovvoo  aammbbiieennttee  

ssccoollaassttiiccoo..  NNeeii  pprriimmii  ggiioorrnnii  ii  bbaammbbiinnii  vveerrrraannnnoo  aaccccoollttii  ddaallllee  iinnsseeggnnaannttii  

aattttrraavveerrssoo  aattttiivviittàà  ddii  ggiiooccoo  lliibbeerroo  ((  oovvee  èè  ppoossssiibbiillee  aanncchhee  nneell  ggiiaarrddiinnoo  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  ddoovvee  ssoonnoo  aalllleessttiittii  ddeeii  ggiioocchhii  aallll’’aappeerrttoo))  aassccoollttoo  ddii  ccaannzzoonncciinnee  ee  

ffiillaassttrroocccchhee..  

  

NNeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  iinn  ccoorrssoo,,  22001155//22001166,,  ll’’IIssttiittuuttoo  ssii  aavvvvaallee  ddii  

iinnsseeggnnaannttii  ssppeecciiaalliizzzzaattii  ((1100  ddoocceennttii  ddii  ssoosstteeggnnoo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa;;  ee  ddii  nn..  
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55  aassssiisstteennttii  ccoommuunnaallii    mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaall  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  

TTrroonnttoo  ee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ee  CCoollllii  ddeell  TTrr..    

    

II  ccoommppiittii  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddii  ssoosstteeggnnoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoooorrddiinnaattii,,  nneell  

qquuaaddrroo  ddeellll’’aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa,,  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ggeenneerraallee,,  eevviittaannddoo  ffoorrmmee  

ddii  ddeelleeggaa  aallll’’iinnsseeggnnaannttee  ssppeecciiaalliizzzzaattoo..  

    

LLaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  LLaavvoorroo  ggaarraannttiissccee  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà  eedd  èè    ccoommppoossttoo  ddaa  ssppeecciiaalliissttii,,  ddaaii  ddoocceennttii  ccuurrrriiccuullaarrii  ee  ddii  

ssoosstteeggnnoo  aalllloo  ssccooppoo  ddii  pprreeddiissppoorrrree  iinntteerrvveennttii  ccoooorrddiinnaattii  eedd  eeffffiiccaaccii..  

    

SSuull  ppiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ggaarraannttiittaa,,  iinn  ssiinneerrggiiaa  ccoonn  iill  sseerrvviizziioo  

ddeellllaa  AASSLL,,  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree  pprreevviissttee,,  cchhee  ssiinntteettiiccaammeennttee  ssii  

rriicchhiiaammaannoo  ddii  sseegguuiittoo::  

      

aa))  ddiiaaggnnoossii  ffuunnzziioonnaallee::  
    

((rreellaazziioonnee  cchhee  ddeessccrriivvee,,  pprreennddeennddoo  llee  mmoossssee  ddaallllaa  ddiiaaggnnoossii  cclliinniiccaa,,  llee  

ccaappaacciittàà  ddii  ppaarrtteennzzaa  rriiffeerriittee  aallll’’aauuttoonnoommiiaa,,  aaggllii  aassppeettttii  rreellaazziioonnaallii  ee  

aallll’’aapppprreennddiimmeennttoo))  

      
bb))    pprrooffiilloo  ddiinnaammiiccoo  ffuunnzziioonnaallee::  

((pprrooffiilloo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ee  ddeeii  ccoonntteessttii  rreellaazziioonnaallii  eellaabboorraattoo  

ccoonnggiiuunnttaammeennttee  ddaaggllii  ooppeerraattoorrii  ee  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  iinn  uunn’’oottttiiccaa  ddii  

pprreemmeessssaa  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattaa))  

  
cc))    ppiiaannoo  eedduuccaattiivvoo  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattoo::  

((ddooccuummeennttoo  cchhee  ccoonnttiieennee  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ssccoollaassttiiccii  

ddeessttiinnaattii  aallll’’aalluunnnnoo,,  llooggiiccaammeennttee  ccoonnsseegguueennttii  rriissppeettttoo  aallllee  iinnddiiccaazziioonnii  

ccoonntteennuuttee  nneell  ppiiaannoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee))  

    

dd))    aattttiivviittàà  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PPEEII..  
    

  LLaa  ssccuuoollaa  iinnoollttrree  iinntteennddee  rraaffffoorrzzaarree  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  iill  CCeennttrroo  ddii  

DDooccuummeennttaazziioonnee  hhaannddiiccaapp  ccoossttiittuuttoo  nneell  ddiissttrreettttoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  
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33..33        FFlleessssiibbiilliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
  LLaa  ssccuuoollaa  ssii  pprrooppoonnee  ddii  aattttuuaarree  ffoorrmmee  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  

ccoolllleeggaabbiillii  aallll''aattttiivvaazziioonnee  ddeellllee  eessppeerriieennzzee  ddii  llaabboorraattoorriioo..  SSii  pprreevveeddoonnoo  

mmoommeennttii  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllee  ccllaassssii  aa  lliivveelllloo  oorriizzzzoonnttaallee,,  vveerrttiiccaallee,,  mmoodduullaarree,,  

iinntteerrmmoodduullaarree  ccoonn  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  ggrruuppppii  ddii  aalluunnnnii  eetteerrooggeenneeii..    

    

PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  llee  sseezziioonnii,,  aallll’’iinniizziioo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  

ssaarraannnnoo  ffoorrmmaattee  aapppplliiccaannddoo  iill  ccrriitteerriioo  ddeellll’’oommooggeenneeiittàà  aannaaggrraaffiiccaa  ((eettàà)),,  

tteenneennddoo  ccoonnttoo  ccoommuunnqquuee  aanncchhee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà  eedd  eeqquuiilliibbrriioo  ddeeii  

ggrruuppppii..    

    

IIll  tteemmppoo  ssccuuoollaa  èè  oorrggaanniizzzzaattoo  ccoommee  ddaa  AAlllleeggaattoo  CC,,  ddooppoo  aavveerr  rriilleevvaattoo  llee  

sscceellttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ddooppoo  aavveerr  rriilleevvaattoo  llee  sscceellttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  rriissppeettttoo  aallllee  ooppzziioonnii  

2277  oo  3300  oorree..    

  
NNeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  rreessiidduuee  ccoommpprreesseennzzee  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  

ll’’aattttiivviittàà  aalltteerrnnaattiivvaa  aallllaa  rreelliiggiioonnee  ee  ll’’aassssiisstteennzzaa  mmeennssaa..  SSiinnoo  aa  55  ggiioorrnnii  

uulltteerriioorrii  ccoommpprreesseennzzee    eedd  eevveennttuuaallii  oorree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  

llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  aasssseennttii..  IInn  ccaassoo  ddii  nnoonn  aattttiivvaazziioonnee  ddeellllee  

ssoossttiittuuzziioonnii  llee  oorree  ddii  ccoommpprreesseennzzaa  vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ee  

rriinnffoorrzzoo  ddii  aalluunnnnii  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ((aarrtt..  2266,,  cc  55  CCCCNNLL  2244//77//0033))..  

UUlltteerriioorrii  oorree  eecccceeddeennttii  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattee  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ppeerr  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  

ddeeii  ccoolllleegghhii  aasssseennttii..  

    

NNeellllee  aallttrree  ccllaassssii  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  èè  iinn  lliinneeaa  ddii  mmaassssiimmaa  ssttrruuttttuurraattaa  nneell  

sseegguueennttee  mmooddoo::  

    

--  AAmmbbiittoo  AA::      IIttaalliiaannoo,,  eedduuccaazziioonnee  aallll’’iimmmmaaggiinnee  ee//oo  aallttrraa  eedduuccaazziioonnee;;  

--  AAmmbbiittoo  BB::    MMaatteemmaattiiccaa--sscciieennzzee,,    TTeeccnnoollooggiiaa  IInnffoorrmmaattiiccaa,,  eedduuccaazziioonnee  

    mmoottoorriiaa  ee//oo  eedduuccaazziioonnee  mmuussiiccaallee;;  
  

--    AAmmbbiittoo  CC::  SSttoorriiaa,,  GGeeooggrraaffiiaa,,  SSttuuddii  SSoocciiaallii,,  eedduuccaazziioonnee  mmoottoorriiaa  ee//oo  

eedduuccaazziioonnee  mmuussiiccaallee;;  

    

  LL’’II..RR..CC..  ((iinnsseeggnnaammeennttoo  rreelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa))  vviieennee  aassssiiccuurraattoo  ddaa  uunn  

iinnsseeggnnaannttee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ee  ddaa  dduuee  ddoocceennttii  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  

iinnddiiccaattii  ddaallll’’OOrrddiinnaarriioo  DDiioocceessaannoo..  

    

  GGllii  aalluunnnnii  cchhee  nnoonn  ssii  aavvvvaallggoonnoo  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellll’’IIRRCC  hhaannnnoo  

sscceellttoo  ddii  ooppeerraarree  ccoonn  aattttiivviittàà  ssuuppppoorrttaattii  ddaa  uunn  ddoocceennttee..  
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  GGllii  oorraarrii  mmiinniimmii  ppeerr  cciiaassccuunnaa  ddiisscciipplliinnaa,,  ggiiàà  ffiissssaattii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ((DDMM  1100//0099//9911)),,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssttrruuttttuurraattii,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeell  

ddeeccrreettoo  nn..  223344  ddeell  2266  ggiiuuggnnoo  22000000,,  iinn  uunnaa  llooggiiccaa  aannnnuuaallee  iinn  mmooddoo  ddaa  

ccoonnsseennttiirree  llaa  ggeessttiioonnee  fflleessssiibbiillee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee..  

    

LLaa  ssccuuoollaa  éé  oorriieennttaattaa  aadd  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  vvaarriiaarree  ((ccoommee  ddaa  

aarrtt..  33  ddeell  DDeeccrreettoo  223344//22000000))  ll’’aasssseettttoo  oorraarriioo  oorrddiinnaammeennttaallee  pprreevviissttoo  ppeerr  ggllii  

iinnsseeggnnaammeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ccoonn  rriidduuzziioonnee  oo  aammpplliiaammeennttoo  ddeell  1155%%  ddeeii  tteemmppii  

pprreevviissttii..  

    

  NNeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II°°  ggrraaddoo  ii  tteemmppii  pprreevviissttii  ppeerr  cciiaassccuunnaa  

ddiisscciipplliinnaa  ssoonnoo::  

lleetttteerree  ((1111hh)),,  mmaatteemmaattiiccaa  ((66hh)),,  iinngglleessee  ((33hh)),,  eedduuccaazziioonnee  aarrttiissttiiccaa  ((22hh)),,  

eedduuccaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ((22hh)),,  eedduuccaazziioonnee  mmuussiiccaallee  ((22hh)),,  eedduuccaazziioonnee  ffiissiiccaa  ((22hh)),,  

rreelliiggiioonnee  ((11hh))..  
    

  

33..44        QQuuaalliittàà::  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee    
    

LLaa  rraaccccoollttaa  ooggggeettttiivvaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  ee  ssuuggllii  

eessiittii  ddeeii  pprroocceessssii  ddiiddaattttiiccoo--eedduuccaattiivvii  aassssuummee  rriilleevvaannzzaa  nneellllaa  ssccuuoollaa  

ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa  iinn  qquuaannttoo  qquueessttaa  aattttiivviittàà  ccoonnsseennttee  aallll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ddii  

rriifflleetttteerree  ssuullllee  ddiiffffiiccoollttàà  iinnccoonnttrraattee,,  ppeerrmmeettttee  ddii  aappppoorrttaarree  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  

ccoorrrreettttiivvii  ee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  eevveennttuuaallmmeennttee  llaa  qquuaalliittàà  ddeell  sseerrvviizziioo..  EEssiissttoonnoo  

ddiivveerrssee  ffoorrmmee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ddiiffffeerreennttii  lliivveellllii  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa..  SSii  ddiissttiinngguuee  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa  ttrraa  vvaalluuttaazziioonnee  eesstteerrnnaa  ((rreeaalliizzzzaattaa  ddaa  ssttrruuttttuurree  

iissttiittuuzziioonnaallii  ccoommee  ll’’IINNVVAALLSSII))  ee  vvaalluuttaazziioonnee  iinntteerrnnaa  ((rreeaalliizzzzaattaa  iinn  pprroopprriioo  

ddaallllaa  ssccuuoollaa))..  

    

LL’’eetteerroovvaalluuttaazziioonnee    ppuuòò  rriigguuaarrddaarree  ggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  llaa  

qquuaalliittàà  ddeeggllii  eessiittii  ddiippeennddeennttii  ddaallllee  sscceellttee  oorrggaanniizzzzaattiivvee;;  eessssaa  ffoorrnniissccee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreezziioossee  aaii  ppootteerrii  ppoolliittiiccii  iinn  qquuaannttoo  ppeerrmmeettttee  ddii  aapppprreezzzzaarree  llaa  

qquuaalliittàà  ddeell  sseerrvviizziioo  vviissttoo  iinn  uunn’’oottttiiccaa  tteerrrriittoorriiaallee..  

  

  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  iinntteerrnnaa  ((aauuttoovvaalluuttaazziioonnee))  rriigguuaarrddaa  ssiiaa  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  

ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aalluunnnnii  cchhee  llaa  rriilleevvaazziioonnee  dd’’iinnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvaa  

aall  ssiisstteemmaa  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ppeerr  aapppprreezzzzaarrnnee  ll’’eeffffiicciieennzzaa  ((aannaalliissii  ddeeii  ccoossttii  

rraappppoorrttaattii  aaii  rriissuullttaattii))  ee  ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa  ((rreellaazziioonnee  ttrraa  aassppeettttaattiivvee  eesspplliicciittee  ee  

rriissuullttaattii))..  
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  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddiirriiggeennttee,,  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  ee  nnoonn  ddoocceennttee))  ssii  

iimmppeeggnnaa  aa  vvaalluuttaarree  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa  oo  

aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  tteenneennddoo  pprreesseennttii  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ccoolllleeggiiaallmmeennttee  iinnddiivviidduuaattii  ee  

ccoonnddiivviissii,,  aattttrraavveerrssoo  iill  llaavvoorroo    ddeelllloo  ssttaaffff  ((FFuunnzziioonnii  SSttrruummeennttaallii  ee  ccoollllaabboorraattoorrii  

ddeell  DDiirriiggeennttee))::  vveerriiffiiccaa  ddeellll’’eeffffiicciieennzzaa  ee  ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa..    

    

  QQuueessttoo  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  ddii  ffooccaalliizzzzaarree  sscceellttee  ee  iimmppeeggnnii  pprriioorriittaarrii  ppeerr  

rreennddeerree  mmiigglliioorree  ee  ppiiùù  aaddeegguuaattaa  ll''aazziioonnee  ddeellll''iinnsseeggnnaammeennttoo  ee  

ll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll''aammbbiieennttee  eedduuccaattiivvoo..    

    II  tteemmppii  ddeellllee  vveerriiffiicchhee  pprrooggrraammmmaattiicchhee,,  ssccaannddiittii  ddaallll''aalllleeggaattoo  ccaalleennddaarriioo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  ffuunnzziioonnaallii  aallll''iinnsseeggnnaammeennttoo,,  ccoossttiittuuiirraannnnoo  ii  ""mmoommeennttii  ffoorrttii""  

ddeellll''aauuttooaannaalliissii,,  vvoollttii  aa::    
    

  pprroommuuoovveerree  ddiinnaammiicciittàà  ee  fflleessssiibbiilliittàà  aallll''iinntteerrnnoo  ddeeii  ccuurrrriiccoollii  aanncchhee  ccoonn  

aaddeegguuaattii  ssttrruummeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa;;  
    

  ssoolllleecciittaarree  uunn  ""uussoo  ffoorrmmaattiivvoo""  ddeellllaa  vveerriiffiiccaa  ee  ddeellll''oosssseerrvvaazziioonnee  

ssiisstteemmaattiiccaa,,  vvoollttaa  aa  ccoogglliieerree  aassppeettttii  ppoossiittiivvii  ee  pprroobblleemmii  ppeerr  pprreevveenniirree  llee  

ddiiffffiiccoollttàà  ee  pprroommuuoovveerree  iill  ssuucccceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo;;  
    

  eevviiddeennzziiaarree,,  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  iinntteerrsseezziioonnii--  iinntteerrccllaassssii  --ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee  

tteeccnniicchhee,,  ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ee  ddii  ddeebboolleezzzzaa  ddeell  llaavvoorroo  ccoolllleeggiiaallee..  

  

PPeerr  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001155//22001166  llaa  ssccuuoollaa  ppaarrtteecciippeerràà  ccoommee  ddii  nnoorrmmaa    

aallllaa  rriilleevvaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  ddeell  ssiisstteemmaa  aa  ccuurraa    ddeellll’’IInnvvaallssii;;  iinnoollttrree  nneell  ccoorrssoo  

ddeellll’’aannnnoo  vveerrrraannnnoo  ssoommmmiinniissttrraattii  ii  pprreecceeddeennttii  qquueessttiioonnaarrii  ddeeii  pprrooggeettttii  PPiilloottaa  

IInnvvaallssii..    

    

LL’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  cchhee  ccoonnsseennttaa  ddii  tteenneerree  ssoottttoo  

ccoonnttrroolllloo  llaa  qquuaalliittàà  ((eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeffffiicciieennzzaa))  ddeeii  sseerrvviizzii  ssccoollaassttiiccii  cchhee  vveennggoonnoo  

eerrooggaattii,,  ccoossttiittuuiissccee  uunnaa  ffiinnaalliittàà  ddii  pprriimmaarriiaa  iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  ooggnnii  iissttiittuuttoo  

ssccoollaassttiiccoo..  

    

IIll  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii  ddeell  nnoossttrroo  IISSCC  ffaa  pprroopprriiaa  ttaallee  ccoonnvviinnzziioonnee,,  

rriitteenneennddoo  cchhee  ll’’aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  dd’’iissttiittuuttoo  ddeebbbbaa  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  uunn  

eelleemmeennttoo  ddii  qquuaalliittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

  

TTaallee  ssiisstteemmaa,,  iinnffaattttii,,  ffaa  ppeerrddeerree  aallll’’iissttiittuuzziioonnee  iill  ccaarraatttteerree  ddii  

aauuttoorreeffeerreennzziiaalliittàà,,  aapprreennddoollaa  ddii  ppiiùù  aall  tteerrrriittoorriioo,,  ffaavvoorreennddoo  ll’’aannaalliissii  ddeeii  

bbiissooggnnii,,  ppoorrttaannddoollaa  aa  ffaarree  sscceellttee  pprrooggeettttuuaallii  ccaalliibbrraattee,,  aadd  aannaalliizzzzaarree  llee  rriissoorrssee  

eessiisstteennttii  eedd  aa  vvaalluuttaarree  ggllii  eessiittii  ffiinnaallii..  
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IIll  nnoossttrroo  iissttiittuuttoo  hhaa  eellaabboorraattoo  iinn  ttaallee  oottttiiccaa  iill  ppiiaannoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  

qquuaallee  ddooccuummeennttoo  ppuubbbblliiccoo  ooggggeettttoo  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ccoossttaannttee  ddaa  ppaarrttee  

ddeellll’’iinntteerraa  ccoommuunniittàà  eedduuccaattiivvaa..  

    

NNeell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnoo  ssccoollaassttiiccii  ((ddaall  9988//9999  aadd  ooggggii))  llaa  nnoossttrraa  ssccuuoollaa  hhaa  

pprroommoossssoo,,  ccoonn  iill  ggrruuppppoo  ddii  aauuttoonnoommiiaa  pprriimmaa  ee  iinn  sseegguuiittoo  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddeellllee  

FFFF..SSSS..,,  mmooddaalliittàà  ddii  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa  ee  ssuull  ggrraaddoo  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeell  PPOOFF..  
    

  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  IIssttiittuuttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  nneeii  sseegguueennttii  mmooddii::  
    

  vvaalluuttaazziioonnee  pprrooggeettttii;;  

  vvaalluuttaazziioonnee  ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ((IINNDDIIRREE));;  

  vvaalluuttaazziioonnee  ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’uutteennzzaa;;  

  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  ssuullllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii;;  

  vvaalluuttaazziioonnee  eesstteerrnnaa  ddeell  ddiirriiggeennttee  ((SSIIVVAADDIISS))  aannnnoo  22000000;;  

  vvaalluuttaazziioonnee  eesstteerrnnaa  ((IINNVVAALLSSII));;  

  vvaalluuttaazziioonnee  cceerrttiiffiiccaattiivvii  ee  ffoorrmmaattiivvaa  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ccoonn  pprroovvee  

ssttrruuttttuurraattee  ddii  IIssttiittuuttoo  oo  ddii  ccllaassssee..  

    

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  iinnsseerriittii  nneell  PPOOFF  vviieennee  eeffffeettttuuaattaa  iinn  dduuee  mmoommeennttii  

ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ((ffeebbbbrraaiioo  iinn  iittiinneerree  ee  aa  ggiiuuggnnoo  ffiinnaallee))  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ccoommppiillaazziioonnee  ddii  dduuee  qquueessttiioonnaarrii  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’iinntteerrccllaassssee  ee  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee  

rreeffeerreennttee  ddii  pprrooggeettttoo..  

  

TTaallee  ssttrruummeennttoo  ppeerrmmeettttee  ddii  mmooddiiffiiccaarree  ee  mmiigglliioorraarree  llee  pprrooppoossttee  

ooppeerraattiivvee  ssttaabbiilliittee  ddaall  PPIIAANNOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA..  

    

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  eesstteerrnnaa  ddeell  PPOOFF,,  nneeggllii  aannnnii  ssccoollaassttiiccii  pprreecceeddeennttii,,  èè  aavvvveennuuttaa  

aanncchhee  mmeeddiiaannttee  ccoommppiillaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  FF..OO..  ddii  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  oonn  --  lliinnee  

ddiivvuullggaattoo  ddaa  IINNDDIIRREE..  

    

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’uutteennzzaa  aavvvviieennee  aall  tteerrmmiinnee  

ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ccoonn  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  aadd  uunn  ccaammppiioonnee  ddii  ggeenniittoorrii  ((11°°  aannnnoo  

ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  11^̂  ee  33^̂  ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  11^̂  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))  ddii  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  aannoonniimmoo..  
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VViieennee  rriicchhiieessttoo  iill  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaazziioonnee  iinn  mmeerriittoo  aallll’’oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo,,  

aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa,,aaii  rraappppoorrttii  ssccuuoollaa  ffaammiigglliiaa,,  aallllee  

aassppeettttaattiivvee..  

    

LLaa  ttaabbuullaazziioonnee  ddeellllee  rriissppoossttee  ffoorrnniissccee  iinnddiiccaazziioonnii  uuttiillii  aallllaa  sstteessuurraa  ddeell  

PPOOFF  ddeellll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo..  

    

IInnoollttrree,,  ppeerr  uunnaa  mmaaggggiioorree  rriilleevvaazziioonnee  ooggggeettttiivvaa,,  ll’’IISSCC  nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  

ssii  èè  sseerrvviittoo  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ssttaattiissttiiccaa  ddeell  ccoonntteessttoo  ssoocciioo  ccuullttuurraallee  eedd  

eeccoonnoommiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ffoorrnniittaa  ddaaggllii  eennttii  llooccaallii  ee  ddaallllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  

ddii  AA..PP..  
  

LL’’aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  aavvvviieennee  aall  tteerrmmiinnee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  

mmeeddiiaannttee  llaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  aa  ttuuttttii  ii  ddoocceennttii  ddii  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  aannoonniimmoo..  

VViieennee  rriicchhiieessttaa  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssuu::  
    

  DDiinnaammiicchhee  ddii  rreellaazziioonnee;;  

  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee;;  

  DDiiddaattttiiccaa;;  

  SSeerrvviizzii..  

    

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  nneellll’’aannnnoo  22000033//22000044  èè  aavvvveennuuttaa  

mmeeddiiaannttee  vvaalluuttaazziioonnee  eesstteerrnnaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSIIVVAADDIISS..  

      

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii,,  pprroocceessssoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  

ddiiddaattttiiccaa,,  ee  ffuunnzziioonnaallee  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  pprreeffiissssaattii,,  iimmppeeggnnaa  ee  

ccooiinnvvoollggee  llee  ccoommppoonneennttii  ddeellll’’aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa..  

    

II  ddoocceennttii  ddeellll’’IISSCC  aattttrraavveerrssoo  ffrreeqquueennttii  vveerriiffiicchhee  hhaannnnoo  mmooddoo  ddii  

aassssuummeerree  iinnffoorrmmaazziioonnii::  
    

  SSuull  pprroocceessssoo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo;;  

  SSuullll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  ddeeii  mmeettooddii  ee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  uuttiilliizzzzaattii;;    

  SSuull  ggrraaddoo  ee  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeell  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  pprreeffiissssaattii..  

  

    NNeell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ssccaannddiittoo  iinn  dduuee  qquuaaddrriimmeessttrrii  ((ccoonnsseeggnnaa  

aaii  ggeenniittoorrii  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee)),,  ssuuddddiivviissii  iinn  bbiimmeessttrrii,,  ((ccoollllooqquuiioo  

ccoonn  ii  ggeenniittoorrii))  iill  ddoocceennttee  eeffffeettttuuaa  uunn  ccoonnggrruuoo  nnuummeerroo  ddii  vveerriiffiicchhee  ssccrriittttee  ee  

oorraallii,,  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  ii  vvaarrii  lliivveellllii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo..  



52 

 

    

PPeerr  ggllii  aalluunnnnii  cchhee  mmaanniiffeessttaannoo  ””ddiiffffiiccoollttàà””,,  ii  ddoocceennttii  pprrooggrraammmmaannoo  ee  

rreeaalliizzzzaannoo  iinntteerrvveennttii  ddii  ssoosstteeggnnoo  ee  ddii  rreeccuuppeerroo..  
    

IInn  sseeddee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  ii  ddoocceennttii  ccooiinnvvoollttii  nneellllee  ssiinnggoollee  ccllaassssii::  
    

  VVeerriiffiiccaannoo  ssee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  ee  ddii  ccoonntteennuuttoo,,  ssttaabbiilliittii  iinn  ffaassee  ddii  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa,,  ssiiaannoo  ssttaattii  rraaggggiiuunnttii  iinn  mmooddoo  aaddeegguuaattoo;;  
    

  PPrreennddoonnoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  uunnaa  ccoorrrreettttaa  

vvaalluuttaazziioonnee,,  qquuaallii::  
    

11..  ii  pprrooggrreessssii  eevviiddeennzziiaattii  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo;;  

22..  ll’’aassssiidduuiittàà,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ll’’iinntteerreessssee  ee  ll’’iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee;;  

33..  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellll’’aalllliieevvoo;;  

44..  llaa  ccoommppoonneennttee  ssoocciiaallee  ee  ffaammiilliiaarree..  

    

LLaa    sscchheeddaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  aaddeegguuaattaa  aallllee  ddiirreettttiivvee  ddeellllaa  CC..MM..  

8844//22000055..  PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ppoorrttffoolliioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee,,    iinn  sseegguuiittoo  aa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  nneellllaa  nnoottaa  iinn  iinnddiirriizzzzoo,,  

ssii  èè  ddeecciissoo,,  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii  ddeell  1100//99//22000066,,  ddii  

ssoopprraasssseeddeerree  aallllaa    ssuuaa  ccoommppiillaazziioonnee  ..  

    

EE’’  ssttaattaa  aavvvviiaattaa  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ii  ddoocceennttii  ssuullllaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  ddeellllee  cceerrttiiffiiccaazziioonnii  ddeellllee  

ccoommppeetteennzzee  cchhee  ssee  qquueesstt’’aannnnoo  ccooiinnvvoollggee  ddiirreettttaammeennttee  ee  ssppeerriimmeennttaallmmeennttee  

ssoolloo  llee  ccllaassssii  IIIIII^̂  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II°°  ggrraaddoo  ee  VV^̂  ddeellllaa  pprriimmaarriiaa    iinntteerreessssaa    ttuuttttii  ii  

ddoocceennttii..  SSoonnoo  ssttaattee  pprrooggrraammmmaattee  pprroovvee  ddii  vveerriiffiiccaa  ppeerr  aarreeee  ssuullllaa  ffaallssaarriiggaa    

ddeellllee  pprroovvee  IInnvvaallssii  ccoonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ccoorrrreezziioonnii..  

    

SSoonnoo  pprreevviissttii  ssppeecciiffiiccii  mmoommeennttii  ddii  rraaccccoorrddoo  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii,,  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii  

ee  ttrraa  ii  ddoocceennttii..    CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  ccoossttiittuuzziioonnee  èè  iinnsseerriittoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  PPOOFF  ee  

vvaalluuttaattoo  ccoonn  SSttoorriiaa    --  IInnffoorrmmaattiiccaa  ccoonn  TTeeccnnoollooggiiaa..  

  

  PPaarrttee  ddeellllaa  qquuoottaa  ddeell  2200%%  èè  ssttaattaa  ddeessttiinnaattaa  nneellllaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  

ggrraaddoo  aallllaa  PPeeeerr  EEdduuccaattiioonn,,  aaii  pprrooggeettttii  ssuullll’’AAllccooooll,,  eedduuccaazziioonnee  aallll’’aaffffeettttiivviittàà  ee  

rriicceerrccaa  ssttoorriiccaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  

  

LL’’II..SS..CC..  ppaarrtteecciippaa  iinnssiieemmee  aadd  aallttrree  SSccuuoollee  ddeellllee  mmaarrcchhee  aall  PPrrooggeettttoo  ssuu  

QQuuaalliittàà  ee  AAuuttoovvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’UU..SS..RR..  MMaarrcchhee  
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
      

  

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  pprriimmaarriiaa  
    

LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà,,  sseeccoonnddoo  iill  DD..ll..gg..ss..  5599//22000044  ee  llaa  lleeggggee  116699//22000088  

pprreevveeddee::  

  

  iill  mmoodduulloo  ppaarriittaarriioo;;  

  iill  mmoodduulloo  ccoonn  uunnaa  pprreevvaalleennzzaa;;  

  iill  mmoodduulloo  ccoonn  iinnsseeggnnaannttee  pprreevvaalleennttee  ffoorrttee  nneellllee  ccllaassssii  pprriimmee..  

AAdd  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  qquueesstt’’aannnnoo  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnffeerrmmaattee  llee  55  ccllaassssii  iinn  

oorraarriioo  aannttiimmeerriiddiiaannoo..  

  

QQuueessttaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  vvaallee  ppeerr  ll’’aa..ss..  22001155//22001166..  

    

  PPrrooggeettttaazziioonnee  dd’’IIssttiittuuttoo  
    

II  ddoocceennttii  ssiinn  ddaa  sseetttteemmbbrree  hhaannnnoo  iinnddiivviidduuaattoo  uunnaa  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnffrroonnttoo  

ssuullllee  IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo  ee  ssoonnoo  ssttaattii  aattttiivvaattii  mmoommeennttii  ddii  rriifflleessssiioonnee  

aattttrraavveerrssoo  iinnccoonnttrrii  ssttrruuttttuurraattii  ..      

  

PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ,,  ooggnnii  ttrree  sseettttiimmaannee  ccii  ssoonnoo  iinnccoonnttrrii  ddii  AArreeaa..      

  

PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa    ssoonnoo  pprreevviissttii    iinnccoonnttrrii  ooggnnii  dduuee  mmeessii  ppeerr  

pprrooggeettttaarree..    

  

NNeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  cc’’èè  uunn  bbuuddggeett  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  

pprrooggeettttaarree..  
    

  

  VVaalluuttaazziioonnee  ee  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  
    

  II  ddoocceennttii  hhaannnnoo  aavvvviiaattoo  uunnaa  pprrooffoonnddaa  rriifflleessssiioonnee,,  nneellllee  ooppppoorrttuunnee  sseeddii  

((iinnccoonnttrrii  ddii  aarreeaa,,  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee,,  iinnccoonnttrrii  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee))  ssuuii  

ccrriitteerrii  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ggiiàà  pprreevviissttaa  ddaallllaa  CC..MM..  227755//9999  ee  ppeerr  llaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ddaallllaa  2288//22000066  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee    ppeerr  llaa  ccllaassssee  IIIIII  hhaannnnoo  eellaabboorraattoo  

aanncchhee  uunnaa  ggrriigglliiaa  ddii  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ggiiuuddiizziioo  ––  vvoottoo  iinn  ddeecciimmii  ccoommee  ddaa  LLeeggggee  

116699//22000088..  
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LLaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  vviieennee  ddooccuummeennttaattaa  iinn  ccllaassssee  qquuiinnttaa  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  nneellllaa  ccllaassssee  tteerrzzaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  

ggrraaddoo..  

  

IIll  ppoorrttffoolliioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  èè  ssttaattoo  mmoommeennttaanneeaammeennttee  ssoossppeessoo  ccoonn  

ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  ddeellll’’1111--0099--0066..  

  

RReessttaa  llaa  sscchheeddaa  ddii  ppaassssaaggggiioo  ddaallllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  aallllaa  ssccuuoollaa  

pprriimmaarriiaa  ee  ssii  ssttaa  pprreeppaarraannddoo  uunnaa  sscchheeddaa  ddii  ppaassssaaggggiioo  ddaallllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  

aallllaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii    II  ggrraaddoo..  SSii  ssttaa  aapppprrooffoonnddeennddoo  iill  ddiibbaattttiittoo  aanncchhee  ssuullllaa  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  aanncchhee  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  

ssttrruummeennttii  ooppeerraattiivvii  sseemmpprree  rriiffeerriittii  aadd  uunnaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee..  

  
CCrriitteerrii  vvaalluuttaazziioonnee  aalluunnnnii  --  lliinneeee  gguuiiddaa..  

  

  aaddoottttaarree  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  mmoodduulloo  dd’’iinnsseeggnnaammeennttoo  mmooddaalliittàà  aaddeegguuaattee  ddii  

vveerriiffiiccaa  ffoorrmmaallii  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ddeevvee  aattttuuaarree  uunn  rriissccoonnttrroo  ee  uunnaa  

iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  lloorroo  eessiittoo  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  vveerriiffiicchhee  iinnffoorrmmaallii;;  

  aaddoottttaarree  uunn  nnuummeerroo  ccoonnggrruuoo  ddii  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaallii;;  

  aaddoottttaarree  iill  ttiippoo  ddii  vveerriiffiiccaa  ffoorrmmaallee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ppiiùù  aaddeegguuaattoo  aallllaa  

pprroopprriiaa  aarreeaa  dd’’iinnsseeggnnaammeennttoo;;  

  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee  pprroovvee  ooggggeettttiivvee;;  

  eellaabboorraarree  uunnaa  ggrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddaa  ccoonnddiivviiddeerree  ccoonn  ii  ccoolllleegghhii  ddeellllaa  

ccllaassssee;;  

  tteenneerree  ccoonnttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  rreeggiissttrraattee  iinn  iinnggrreessssoo;;  

  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ccoorrrreezziioonnee  ddii  pprroovvee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

nnaazziioonnaallee  iinnsseerriittee  nneell  ppiiaannoo  aannnnuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà;;  

  vvaalluuttaarree  llaa  ccuurraa  cchhee  ll’’aalllliieevvoo  hhaa  ddeell  mmaatteerriiaallee  ssccoollaassttiiccoo  eedd  iill  rriissppeettttoo  ddeeggllii  

ssppaazzii  aammbbiieennttii  eesstteerrnnii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo;;  

  rreennddeerree  ppaarrtteecciippee  ll’’aalllliieevvoo  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellllaa  

vvaalluuttaazziioonnee,,  ccoommuunniiccaannddoo  ggllii  oobbiieettttiivvii,,  ccrriitteerrii,,  mmooddaalliittàà  ee  ssttrruummeennttii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee;;  

  eessppoorrrree  ee  cchhiiaarriirree  aallll’’aalllliieevvoo  ii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee;;  

  eesspplliicciittaarree  aallll’’aalllliieevvoo  llaa  ssccaallaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddaa  aaddoottttaarree;;  

  pprroommuuoovveerree  ffoorrmmee  ddii  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aalllliieevvoo;;  

  rriilleevvaarree  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  ee  ll’’aatttteennzziioonnee  cchhee  ll’’aalllliieevvoo  mmoossttrraa  iinn  ccllaassssee;;  

  rriilleevvaarree  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  nneellll’’iimmppeeggnnoo  ddeellll’’aalllliieevvoo  aanncchhee  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  

rriissuullttaattii  iinnaaddeegguuaattii;;  
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  pprrooggrraammmmaarree  aazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo  cceerrttiiffiiccaattee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  aalluunnnnii  iinn  

ddiiffffiiccoollttàà;;  

  rriilleevvaarree  uunnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  rreessppoonnssaabbiillee  aallllee  lleezziioonnii;;  

  ddaarree  rriilliieevvoo  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aauuttoonnoommaa  aa  iinniizziiaattiivvee  eexxttrraassccoollaassttiicchhee  

ccooeerreennttii  ccoonn  llee  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  ee  pprrooffeessssiioonnaallii;;    

  vvaalluuttaarree  ppoossiittiivvaammeennttee  uunnoo  ssttiillee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  aaddeegguuaattoo  aall  ccoonntteessttoo;;  

  rriiccoonnoosscceerree  ee  vvaalluuttaarree  ppoossiittiivvaammeennttee  iill  rriissppeettttoo  cchhee  ll’’aalllliieevvoo  mmoossttrraa  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee,,  ddii  mmaatteerriiaallii,,  ssppaazzii  ee  rreeggoollee;;  

  rriiccoonnoosscceerree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  ppeerrssoonnaallii,,  rreellaazziioonnaallii  ee  ggeessttiioonnaallii;;  

  rriiccoonnoosscceerree  ee  iinncceennttiivvaarree  ll’’aauuttoonnoommiiaa  nneell  llaavvoorroo,,  llaa  ccrreeaattiivviittàà  ee  ll’’iinniizziiaattiivvaa  

ppeerrssoonnaallee,,  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  oorrggaanniizzzzaarree  iill  pprroopprriioo  llaavvoorroo;;  

  rriiccoonnoosscceerree  ee  vvaalluuttaarree  ppoossiittiivvaammeennttee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aapppplliiccaarree  llee  ccoonnoosscceennzzee  

aaccqquuiissiittee  ee  ddii  llaavvoorraarree  nnoonn  ssoolloo  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  mmaa  aanncchhee  iinn  ggrruuppppoo;;  

  --  VViissttoo  iill  DD..PP..RR..  227755//9999  

  --  VViissttoo  iill  DD..PP..RR..  112222//0099    

  --  VViissttaa  llaa  lleeggggee    3300  oottttoobbrree  22000088  nn..  116699  

  --  VViissttaa  llaa  lleeggggee  5533      

  --  VViissttoo  iill  DD..LL..GG..SS..  5599//22000044  

  --  VViissttoo  iill  CCCCNNLL  22000066  aarrtt..  8888  ccoommmmaa  ll  

  --  VViissttoo  ll’’aarrtt..  5511  ddeellllaa  lleeggggee  3355//22001122  

  --  VViissttee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii  ppeerr    ii  ppiiaannii  ddii  ssttuuddiioo  ppeerrssoonnaalliizzzzaattii;;  

  --  VViissttee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr    iill  ccuurrrriiccuulloo  

  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  èè  eesspprreessssaa  nneellllaa  ssccuuoollaa  

pprriimmaarriiaa  aattttrraavveerrssoo  uunn  ggiiuuddiizziioo  ddeeii  ddoocceennttii,,  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  

ggrraaddoo  ccoonn  uunn  vvoottoo  nnuummeerriiccoo  eesspprreessssoo  ccoolllleeggiiaallmmeennttee  iinn  ddeecciimmii  eennttrraammbbii  

rriippoorrttaattii  nneell  ddooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee..  SSii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  aaii  sseegguueennttii  iinnddiiccaattoorrii::  

  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee  ccoonnvveennuuttee  

  uuttiilliizzzzoo  ccoorrrreettttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree    ddeeii  ssuussssiiddii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

  aassssuunnzziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  pprroopprrii  ddoovveerrii  ddii  aalluunnnnoo    

  aassssuunnzziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneeii  vvaarrii    ccoonntteessttii  eedduuccaattiivvii  

  ccuurraa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ppeerrssoonnaa  

  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ii  ppaarrii  ee  ggllii  aadduullttii  

  aaiiuuttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ccoommppaaggnnii  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  

  QQuuiinnddii  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffoorrmmaattiivvaa,,  oollttrree  aallllee  ssoopprraacciittaattee  mmooddaalliittàà  ddii  

““mmiissuurraazziioonnee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  aattttrraavveerrssoo  pprroovvee  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  

ooggggeettttiivvee,,  ssii  rriiffaarràà  aaii  sseegguueennttii  iinnddiiccaattoorrii::  rreellaazziioonnee  ccoonn  ii  ccoommppaaggnnii,,  

rreellaazziioonnee  ccoonn  ggllii  iinnsseeggnnaannttii,,  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee,,  iinntteerrvveennttii  eedd  iinntteerreessssii,,  

aatttteennzziioonnee  ee  ccoonncceennttrraazziioonnee,,  llaavvoorroo  ddii  ggrruuppppoo,,  iimmppeeggnnoo,,  aauuttoonnoommiiaa  nneell  
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llaavvoorroo,,  ccuurraa  ddeell  llaavvoorroo,,  ccoommppiittii  aa  ccaassaa,,  ssttuuddiioo,,  mmooddii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo,,  

ccoommppeetteennzzee  eedd  aabbiilliittàà..  

  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  aallllaa  ffiinnee  ddeell  II  qquuaaddrriimmeessttrree  ggllii  aalluunnnnii  ddoovveesssseerroo  rriippoorrttaarree  

iinnssuuffffiicciieennzzee  ssaarràà  ccoommppiittoo  ddeeii  ddoocceennttii  aattttiivvaarree    aazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee    

rriioorriieennttaammeennttoo  cceerrttiiffiiccaattee..  

  LLee  aazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo//rriioorriieennttaammeennttoo  ccuurrrriiccuullaarrii  ssaarraannnnoo  oorrggaanniizzzzaattee  

sseeccoonnddoo  mmooddaalliittàà  aauuttoonnoommaammeennttee    ddeecciissee  ddaall  ddoocceennttee,,  ccoommuunniiccaattee  aaii  

CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee  ee  ttrraassccrriittttee  ssuuii  ddooccuummeennttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

  LLee  aazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarrii  ssaarraannnnoo  iinnsseerriittee  nneell  PPiiaannoo  

ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa,,  pprrooppoossttee  ddaaii  CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee,,  aapppprroovvaattee  ddaall  

CCoonnssiigglliioo  ddeeii  DDoocceennttii  ee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..  

  SSiiaa  ppeerr  llaa  pprriimmaarriiaa  cchhee  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  

aapppprreennddiimmeennttii    ee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  èè  iilllluussttrraattaa  ccoonn  ((iinnddiiccaattoorrii))  ee  ccoonn  

ssppeecciiffiiccaa  nnoottaa  ppeerr  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo..  

PPeerrcchhéé  vvii  ssiiaa  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  nnoonn  ssuuffffiicciieennttee  nneell  ccoommppoorrttaammeennttoo  bbiissooggnnaa  

cchhee  vvii  ssiiaannoo  rriippeettuuttee  ssaannzziioonnii  lleeggaattee  aa  mmaannccaannzzee  ssppeecciiffiiccaattee  nneellll’’aalllleeggaattoo  FF22  

iinnsseerriittoo  nneell  RReeggoollaammeennttoo  dd’’IIssttiittuuttoo..  PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’aattttiivviittàà  

aalltteerrnnaattiivvaa  aallllaa  rreelliiggiioonnee  iill  ppeerrccoorrssoo  ssii  ssttrruuttttuurraa  aattttrraavveerrssoo  oobbiieettttiivvii  ddii  

CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  CCoossttiittuuzziioonnee  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffaarràà  rriiffeerriimmeennttoo  aa  

CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  CCoossttiittuuzziioonnee  ccoonn  vvoottaazziioonnee  uunniiccaa..  

  PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  

  PPeerr  llaa  nnoonn  aammmmiissssiioonnee  aallllaa  ccllaassssee  ssuucccceessssiivvaa  ddeevvoonnoo  rriissccoonnttrraarrssii  uunn  

nnuummeerroo  ccoonnggrruuoo  ddii  iinnssuuffffiicciieennzzee  ggrraavvii..  IInn  qquueessttii  ccaassii,,  ssoolloo  iinn  ccaassii  

eecccceezziioonnaallii  ee  mmoottiivvaattii  ggllii  aalluunnnnii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aammmmeessssii  ssee  aavvrraannnnoo  

eevviiddeennzziiaattoo  ssffoorrzzii  ppeerr  ccoollmmaarree  llee  llaaccuunnee  ee  ssee  mmaallggrraaddoo  llee  mmeeddiiooccrriittàà  ddeell  

pprrooffiittttoo  ppoosssseeggggoonnoo  ssuuffffiicciieennttii  ccaappaacciittàà  ccrriittiicchhee  eedd  eesspprreessssiivvee..  LL’’aalluunnnnoo  

ccoonn  sseeii  iinnssuuffffiicciieennzzee  nnoonn  vviieennee  aammmmeessssoo  aallllaa  ccllaassssee  ssuucccceessssiivvaa  ee  aallll’’eessaammee..  

CCoonn  cciinnqquuee  iinnssuuffffiicciieennzzee  vviieennee  aammmmeessssoo  ssoolloo  ssee  nnoonn  hhaa  ppiiùù  ddii  dduuee  qquuaattttrroo  

ddii  ccuuii  uunnoo  ssoolloo  ppuuòò  rriigguuaarrddaarree  iittaalliiaannoo,,  mmaatteemmaattiiccaa  oo  iinngglleessee..  CCoommuunnqquuee  

llee  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  nnoonn  aammmmiissssiioonnee  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  iinn  ssiinntteessii  aallllee  sseegguueennttii  

mmoottiivvaazziioonnii::  iimmppeeggnnoo  ––  aatttteennzziioonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ––  nnuummeerroo  ddii  

iinnssuuffffiicciieennzzee  ––  nnuummeerroo  ddii  iinnssuuffffiicciieennzzee  ggrraavvii  ––  ppeeggggiioorraammeennttoo  rriissppeettttoo  aall  

11^̂  qquuaaddrriimmeessttrree  ppiiùù  aasssseennzzee  ddii  rriissuullttaattii  ppoossiittiivvii  ddooppoo  ii  ccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo..  

IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  ddeecciissiioonnee  vvaa  aassssuunnttaa  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  

tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeeii  ccrriitteerrii  ssoopprraaeessppoossttii..  II  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii  nnoonn  aammmmeessssii  

aallllaa  ccllaassssee  ssuucccceessssiivvaa  oo  eessaammee  ddii  ssttaattoo  ssaarraannnnoo  aavvvviissaattii  ttrraammiittee  

ffoonnooggrraammmmaa  pprriimmaa  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  aallll’’AAllbboo  ddeeii  rriissuullttaattii..  

  

  LLee  sseegguueennttii  lliinneeee  gguuiiddaa  ssoonnoo  iinnsseerriittee  nneell  ppiiaannoo  aannnnuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  nneell  

PP..OO..FF..  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  2288  ccoommmmaa  44  ee  66  ee  8888  ddeell  CC..CC..NN..LL..  
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33..55        PPiiaannoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  ee  AAggggiioorrnnaammeennttoo    
    

    LLee  iinniizziiaattiivvee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  hhaannnnoo  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  iill  

mmiigglliioorraammeennttoo  ee  llaa  ccrreesscciittaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeeii  ddoocceennttii,,  ssiiaa  ppeerr  ffaarr  ffrroonnttee  aa  

eessiiggeennzzee  ddiiddaattttiiccoo--mmeettooddoollooggiicchhee  cchhee  ppeerr  ddaarree  rriissppoossttee  ppoossiittiivvee  aallllee  

ttrraassffoorrmmaazziioonnii  ee  iinnnnoovvaazziioonnii  iinn  aattttoo  nneellllaa  ssccuuoollaa..  

EE’’  ssttaattoo  ssttiippuullaattoo  uunn  aaccccoorrddoo  ddii  rreettee  ccoonn  ii  sseegguueennttii  IISSCC  ::  ““BBoorrggoo  SSoolleessttàà  --  

CCaannttaallaammeessssaa””;;  ““FFoolliiggnnaannoo  ––  MMaallttiiggnnaannoo””  ee  ““AAssccoollii  CCeennttrroo  ––  DD’’AAzzeegglliioo..  

  

LL’’aaccccoorrddoo  ddii  rreettee  pprreevveeddee  ffoorrmmee  ddii  rraaccccoorrddoo  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  

ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  ddeessttiinnaattee  aaggllii  

iinnsseeggnnaannttii  ee  aall  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee;;  vvaa  rriibbaaddiittoo  cchhee  iill  pprreeddeettttoo  rraappppoorrttoo  ddii  

rreettee  rriissuullttaa  eesssseerree  aappeerrttoo  aallll’’eevveennttuuaallee  aaddeessiioonnee  ddii  aallttrree  ssccuuoollee  iinntteerreessssaattee..  

  

IIll  ppiiaannoo  aannnnuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ttiieennee  

ccoonnttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ddeeii  tteemmppii  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ddeellll''aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  

ee  ddeellllee  ooppzziioonnii  iinnddiivviidduuaallii  ee  ssii  aavvvvaallee  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee--  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprroommoossssee::  
    

--    aauuttoonnoommaammeennttee  ddaallllaa  ssccuuoollaa  
    

--    iinn  rreettee,,  ccoonnssoorrzziiaattaa  ccoonn  aallttrree  ssccuuoollee;;    
    

--    ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  cceennttrraallee  ee  ppeerriiffeerriiccaa;;    
    

--    iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  IIRRRREE,,  IINNDDIIRREE  ee  IINNVVAALLSSII;;  
    

--  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  UUnniivveerrssiittàà,,  EEnnttii  ddii  rriicceerrccaa,,  AAssssoocciiaazziioonnii  

pprrooffeessssiioonnaallii,,  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  aaccccrreeddiittaattii  ee  qquuaalliiffiiccaattii;;  
    

--  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  RReeggiioonnii  ee  ggllii  EEnnttii  tteerrrriittoorriiaallii  ssuu  ssppeecciiffiiccii  pprrooffiillii  ddii  

iinntteerreessssee  llooccaallee..  

    

PPeerr  uunn  ppoossiittiivvoo  iimmppaattttoo  ddeellll''aazziioonnee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee--aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  iill  

ppeerrssoonnaallee,,  ssii  aaffffeerrmmaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aassssiiccuurraarree  uunnaa  rreeaallee  ffrruuiibbiilliittàà  ddeellllee  

ooppppoorrttuunniittàà  ffoorrmmaattiivvee  rriiccoonnoosscciiuuttee  ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..    

    

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  ccoonn  eessoonneerroo  ddaall  sseerrvviizziioo,,  ddoovvrràà  

pprroodduurrrree    llaa    ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  eessiittii,,    llaa  ddiisssseemmiinnaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  ee    uunnaa  

ccooeerreennttee  pprraattiiccaa  nneellll''aazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee..  

    

  PPeerr  iill  ccoorrrreennttee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  

DDiirreettttiivvaa  mmiinniisstteerriiaallee  nn..  3366  ddeell  44  aapprriillee  22000077,,  ssii  pprreevveeddoonnoo  llee  sseegguueennttii  aazziioonnii  

ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattee  aauuttoonnoommaammeennttee  ee  iinn  rreettee  ddaallll’’IISSCC::  
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TTIITTOOLLII  DDEEII  CCOORRSSII  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARREE  

  
    

    

FFoorrmmaazziioonnee  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ccoommuunnee  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  ee  ssppeecciiffiiccaa  

ppeerr  llee  ffiigguurree  sseennssiibbiillii,,  ppeerr  ggllii  ooppeerraattoorrii  iinnccaarriiccaattii  ddeell  pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo  ee  

ddeellll’’aannttiinncceennddiioo  ee  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  ((ssccuuoollaa  rriiffeerriimmeennttoo  iinnccaarriiccaattaa  

ddaallll’’UUSSRR::  IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  IInndduussttrriiaallee  ““EEnnrriiccoo  FFeerrmmii””  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  ooppppuurree  

ssccuuoollee  ccoonnssoorrzziiaattee  ))    

FFoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  eedd  AATTAA  ssuullllaa  PPrriivvaaccyy  ((DD..LLgg..  119966//22000033))  
  

    

AAggggiioorrnnaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  CCDDHH  ddii  AAssccoollii  --  IIPPSSIIAA  ddeessttiinnaattoo  aall  ppeerrssoonnaallee  

ddoocceennttee  ee  nnoonn  ddoocceennttee  ((aarrggoommeennttii  ddaa  ddeeffiinniirree  iinn  sseeddee  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  

rreettee))  

  

  AAggggiioorrnnaammeennttoo  AAttaa    

  

    

FFoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii  ssuullllee  pprroobblleemmaattiicchhee  ggiioovvaanniillii    
  

  

FFoorrmmaazziioonnee  ddeellll’’UUSSRR  ee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ssuu  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee    

  

  

  FFoorrmmaazziioonnee  UUSSRR  ddiissttuurrbbii  ddeellll’’AApppprreennddiimmeennttoo    
  

  

LLaa  ddiiddaattttiiccaa  llaabboorraattoorriiaallee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  
  

  

RRiicceerrccaa  aazziioonnee  nneeii  llaabboorraattoorrii  ddii  ssttoorriiaa  ee  lliinngguuiissttiiccaa    
  

  

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ccoonn  UUSSRR  ee  iill  MMIIUURR  ee  aauuttoonnoommaammeennttee  ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  

llaavvaaggnnaa  ddiiggiittaallee  ee    ffoorrmmaazziioonnee  ccoonnsseegguueennttee  

  
    

  

33..66        SSiiccuurreezzzzaa  ee  PPrreevveennzziioonnee  ddeeii  RRiisscchhii  
    

  LLaa  ssccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  pprreeddiissppoorrrree  iinn  ooggnnii  pplleessssoo  iill  ppiiaannoo  ddii  

eevvaaccuuaazziioonnee  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo  ee  aa  vveerriiffiiccaarrnnee  ll’’eeffffiicciieennzzaa  ccoonn  ssiimmuullaazziioonnii  

eedd  eesseerrcciittaazziioonnii  ((aallmmeennoo  dduuee))  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  dduurraannttee  ll’’aannnnoo  

ssccoollaassttiiccoo..  
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  GGllii  ooppeerraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  ssaarraannnnoo  iimmppeeggnnaattii  aa  pprreevveenniirree  ii  rriisscchhii  ppeerr  llaa  

ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  ooccccuuppaannttii  aattttrraavveerrssoo  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  eeffffiiccaaccii  mmiissuurree  

pprreevveennttiivvee..  

SSoonnoo  rriitteennuuttee  ffoonnddaammeennttaallii  llee  sseegguueennttii  aazziioonnii::  

    

  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  pprreevviissttee  ddaall  ddooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  

rriisscchhii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  ssaalluuttee;;  
    

  aaddoozziioonnee  ddii  mmiissuurree  iiddoonneeee  tteennddeennttii  aa  rriidduurrrree,,  eevveennttuuaallmmeennttee,,  iill  rriisscchhiioo  

ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee;;  
    

  lliimmiittaazziioonnee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  eevveennttuuaallmmeennttee  eessppoossttee  aall  rriisscchhiioo;;  
    

  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo  iinn  mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirrnnee  llaa  mmaassssiimmaa  

eeffffiiccaacciiaa;;  
    

  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  ddii  eevvaaccuuaazziioonnee  ee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  

ddii  ssiimmuullaazziioonnee;;  
    

  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  pprreesseennttii  aa  ssccuuoollaa  nneeii  

lliimmiittii  ddeellllee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  ddiissppoonniibbiillii;;  

    

LLaa  ssccuuoollaa  hhaa  ggiiàà  aaddoottttaattoo  iill  DDooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ee  nnoommiinnaattoo  

ii  RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  SSeerrvviizzii  ddii  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  nneellllee  ppeerrssoonnee  ddii::  GGeeoomm..  

RRoobbeerrttoo  PPiieerrmmaarriinnii  ee  ddeell  mmeeddiiccoo  ccoommppeetteennttee  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  DDootttt..  RRee  

RRoobbeerrttoo..    

AAii  sseennssii  ddeellll’’AArrtt..2222  ddeellllaa  662266//9944  iill  9955%%  ddeell  ppeerrssoonnaallee  rriissuullttaa  ffoorrmmaattoo..  

SSii  pprreevveeddee  eennttrroo  iill  22001155  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee,,  ddii  

ffoorrmmaarree  ii  rreessttaannttii  ddoocceennttii  aanncchhee  aaddeerreennddoo  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  TTeeKKnnee’’  ..  LLaa  

ssccuuoollaa  aaddoottttaa  ddoovvee  pprreevviissttoo  iill  DDooccuummeennttoo  UUnniiccoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  RRiisscchhii  

pprreevviissttoo  ddaallllaa  112233//22000077..  

    

LLaa  ssccuuoollaa  hhaa  aaddoottttaattoo  iill  PPiiaannoo  ddii  EEmmeerrggeennzzaa..  

    

LLaa  ssccuuoollaa  ssttaa  aaddeegguuaannddoo  ee  ssttrruuttttuurraannddoo  iill  DD..PP..SS..  pprreevviissttoo  ddaallllaa  

119966//22000033..  

  

33..77        AAddeessiioonnee  aadd  iinniizziiaattiivvee  eesstteerrnnee  ee  pprrooggeettttii  
    

LLaa  ssccuuoollaa  aaddeerriissccee  ee  pprroommuuoovvee  llee  sseegguueennttii  iinniizziiaattiivvee::  
    

--  vviissiittee  gguuiiddaattee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ((vviissiittaa  aa  mmoossttrree,,  mmuusseeii,,  rreeaallttàà  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  eecccc..));;  
    

--  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo;;  
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--  eedduuccaazziioonnee  aall  ccoonnssuummoo  ccoonnssaappeevvoollee;;  

--  eedduuccaazziioonnee  ssttrraaddaallee    aattttiivviittàà  ddii  ssiimmuullaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ssttrraaddaallii  ppeerr  llaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa));;  
    

--  aattttiivviittàà  ddii  ssuuppppoorrttoo  ppeerr  ll’’eedduuccaazziioonnee  mmoottoorriiaa;;  

  

  

--  aattttiivviittàà  mmuussiiccaallee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  CCoommuunnaallii  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo;;  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  ee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo;;  
    

--  aaddeessiioonnee  aall  pprrooggeettttoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  aallllaa  ssaalluuttee,,  aallllaa  sseessssuuaalliittàà,,  aallllaa  

pprreevveennzziioonnee  ddeell  ttaabbaaggiissmmoo  ee  ddeellll’’aallccooooll    ssvvoollttoo  ddaallllaa  AASSUURR  ee  ddaallll’’EEqquuiippee;;  
  

--  aaddeessiioonnee  aall  pprrooggeettttoo  NNaattaallee  ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  CCoommmmeerrcciiaannttii  ddii  CCaasstteell  ddii  

LLaammaa;;  
  

--  pprreevveennzziioonnee  ddeell  ddiissaaggiioo;;  

--  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallll’’eedduuccaazziioonnee  aall  ccoonnssuummoo  ccoonnssaappeevvoollee;;  

--  pprrooggeettttoo  IIll  VVoolloo    SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo;;  
  

--  aaddeessiioonnee  aa  pprrooggeettttii  RReeggiioonnaallii  ee  ddeellllee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  CCoommuunnaallii  ddii  CCaasstteell  

ddii  LLaammaa,,  AAssccoollii  PPiicceennoo  eedd  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ((ssccuuoollaa  ppeerr  llaa  ppaaccee  ))    ccoonn  

iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeeii  rraaggaazzzzii  ppuulliiaammoo  iill  mmoonnddoo;;  
  

--  aa  ssccuuoollaa  ddii  ggiioorrnnaalliissmmoo;;  
  

--  ppuulliiaammoo  iill  mmoonnddoo  ee  ““PPEEDDIIBBUUSS””  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  EEnnttii  LLooccaallii  ee  lleeggaa  

aammbbiieennttee  ee  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo;;  
  

--  aaddeessiioonnee  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  RReeggiioonnaallee  SSccoollaassttiiccaa  ee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  

MMaarrcchhee::  ““LLee  MMaarrcchhee  rraaccccoonnttaannoo””;;  LLaa  ggiioorrnnaattaa  ddeellllee  MMaarrcchhee;;  
    

--  aaddeessiioonnee  aaii  pprrooggeettttii  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee::  

oo  llaabboorraattoorriioo  ddii  sscciieennzzee;;  
    

oo  llaabboorraattoorriioo  ssttoorriiaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

oo  ssuuppppoorrttoo  aaggllii  eexxttrraaccoommuunniittaarrii;;  

oo  oorriieennttaammeennttoo  
  

--  aaddeessiioonnee  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ““MMaattoo  GGrroossssoo””;;  

--  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ggiittee  ee  vviissiittee  gguuiiddaattee  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  GG  

--  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,  aattttrraavveerrssoo  iinniizziiaattiivvee  mmiirraattee,,  ssuuppppoorrttaa  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

aalluunnnnii  aannttiicciippaattaarrii..  
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NNeell  ccoorrrreennttee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ssaarraannnnoo  aattttuuaattii,,  pprreevviioo  aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllaa  

eeffffeettttiivvaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  ee  ddooppoo  aavveerr  vveerriiffiiccaattoo  

uulltteerriioorrmmeennttee  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ppeeddaaggooggiiccaa  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  eeffffeettttiivvii  bbiissooggnnii,,  ii  

pprrooggeettttii  ccoonntteennuuttii  nneellll’’AAlllleeggaattoo  DD..  
 

 

 

 

 

 

AAlllleeggaattoo  AA  

  

  

  

  

  

  

PPrrooggeettttaazziioonnee  ccuurrrriiccoollaarree  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPrreesseennttee  nneellllaa  ccooppiiaa  uuffffiicciiaallee  ddeeppoossiittaattaa  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ee  

nneellllaa  ccooppiiaa  aaffffiissssaa  aallll’’aallbboo  ddeellll’’IISSCC  
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AAlllleeggaattoo  BB  
  

PPiiaannoo  aannnnuuaallee  eexxttrraaddoocceennzzaa  
aarrtt..  4422  ddeell  CCCCNNLL  44//88//9955  ee  aarrtt  2244  ddeell  CCCCNNLL  2266//55//  11999999  aarrtt..  2277  ddeell  CC..CC..NN..LL..  ddeell  1166//55//22000055  
  

  IIll  ppiiaannoo  tteennddee  ddaa  uunn  llaattoo  aadd  aarrmmoonniizzzzaarree  ggllii  iimmppeeggnnii  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  

ddeellll’’IISSCC,,  rriiccoonnoosscceennddoo,,  ddaallll’’aallttrroo,,  ttuuttttaavviiaa,,  llaa  ssppeecciiffiicciittàà  ooppeerraattiivvaa  rriicchhiieessttaa  aa  

cciiaassccuunn  ggrraaddoo  ssccoollaassttiiccoo..  

  

  NNoonn  rriieennttrraannoo  nneell  ppiiaannoo  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  iinnddiivviidduuaallii  ccuuii  éé  tteennuuttoo  iill  

ddoocceennttee  ccoommee::  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllee  lleezziioonnii,,  ccoorrrreezziioonnee  ddeeggllii  eellaabboorraattii,,  rraappppoorrttii  

iinnddiivviidduuaallii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee..  

  
  

11..  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  
  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii  ::  1111  oorree..  

CCoonnssiiggllii  ddii  iinntteerrsseezziioonnee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  ::  99  oorree..  

AAsssseemmbblleeee  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii::  1100  oorree..  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  llaavvoorrii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmiissttee  ((iinnffaannzziiaa  ––  pprriimmaarriiaa  --

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))::  ffiinnoo  aa  44  oorree..  

IInntteerrsseezziioonnee  ssoolloo  ddoocceennttii  ee//oo  iinnccoonnttrrii  ddii  pplleessssoo::  3300  oorree..  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa::  1166  oorree  

  

TTOOTTAALLEE::    8800  oorree  

  

  
22..  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  
  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii::  1111  oorree..  

CCoonnssiiggllii  ddii  iinntteerrccllaassssee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  ggeenniittoorrii::  55  oorree..  

AAsssseemmbblleeee  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii  ::  33  oorree..  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  llaavvoorrii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmiissttee  ((iinnffaannzziiaa  ––  pprriimmaarriiaa  --

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))::  ffiinnoo  aa  44  oorree..  

IInntteerrccllaassssee  ssoolloo  ddoocceennttii::  3377  oorree..  

CCoommuunniiccaazziioonnii  aallllee  ffaammiigglliiee  ::  1122  oorree..  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee::  88  oorree..  

  

  

TTOOTTAALLEE::      8800  oorree  
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33..  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
  

  

NN..BB..  II  ddoocceennttii  iimmppeeggnnaattii  aanncchhee  iinn  aallttrree  ssccuuoollee  aassssiiccuurreerraannnnoo,,  ccoonn  iimmppeeggnnii  

oorraarrii  pprrooppoorrzziioonnaallii  aallll’’oorraarriioo  ddii  sseerrvviizziioo,,  llaa  pprreesseennzzaa  nneeii  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee  

((ccoonn  pprriioorriittàà  aa  qquueellllii  iinn  ccuuii  ssii  eeffffeettttuuaannoo  aattttiivviittàà  ddii  ssccrruuttiinniioo))  aaii  ccoollllooqquuii  ccoonn  llee  

ffaammiigglliiee  ee  aall  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii..  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii::  1111  oorree..  

CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee::  3377  oorree..  

CCoollllooqquuii::  99  oorree..  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  llaavvoorrii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmiissttee  ((iinnffaannzziiaa  ––  pprriimmaarriiaa  --  

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo))::  ffiinnoo  aa  44  oorree..  

AAsssseemmbblleeee  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii::  33  oorree..    

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  vveerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee::  1166  oorree..  

  

TTOOTTAALLEE::        8800  oorree  
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AAlllleeggaattoo  CC    OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  pplleessssii  
  

  

11..      SSccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  SSttaattaallii    
  

  

11..11  PPlleessssoo  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo    

((CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo))  
  

TTeell..  00773366  --  881144009922  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee  GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  
  
TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  5522::  ((mmaasscchhii  2277  --  ffeemmmmiinnee  2255))    

LLaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ffuunnzziioonnaa  aa  ttuurrnnoo  iinntteerroo  ((aannttiimmeerriiddiiaannoo  ee  ppoommeerriiddiiaannoo))  ddaall  lluunneeddìì  aall  

vveenneerrddìì..  
  

EE’’  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  aassssiiccuurraattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa..  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii  ee  iinniizziioo  lleezziioonnii::              88..0000  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                                                  1166..0000  

  
NNeell  pplleessssoo  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  nn..  22  sseezziioonnii::  

aasssseeggnnaattee  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattoo::  

  

GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  SSeezziioonnee  AA  

PPiiuunnttii  RRoommiinnaa  SSeezziioonnee  AA  

MMiigglliieettttaa  SSiimmoonneettttaa  SSeezziioonnee  BB  

NNeeppaa  PPaattrriizziiaa    SSeezziioonnee  BB  

CCiiaabbaattttoonnii  PPaattrriizziiaa  RReelliiggiioonnee  
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11..22  PPlleessssoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo--ccaappoolluuooggoo    

((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

  

TTeell..  00773366  --  8866440044    FFaaxx  00773366  --  881177229988  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee  LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  

  
TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  3388  ((mmaasscchhii  2211  --  ffeemmmmiinnee  1177))    

LLaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ffuunnzziioonnaa  aa  ttuurrnnoo  iinntteerroo  ((aannttiimmeerriiddiiaannoo  ee  ppoommeerriiddiiaannoo))  ddaall  lluunneeddìì  aall  

vveenneerrddìì..  

EE’’  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  aassssiiccuurraattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo..  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii  ee  iinniizziioo  lleezziioonnii::        88..0000  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                                                    1166..0000  

  
NNeell  pplleessssoo  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  nn..  22  sseezziioonnii  

aasssseeggnnaattee  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattoo::  

  

SSeerrmmaarriinnii  PPaassqquuaalliinnaa  SSeezziioonnee  AA  

SSoolleettttii  DDoonnaatteellllaa  SSeezziioonnee  AA  

LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  SSeezziioonnee  BB  

MMoonnttaazzzzoollii  LLuuiissaa  SSeezziioonnee  BB  

CCiiaabbaattttoonnii  PPaattrriizziiaa  RReelliiggiioonnee  
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11..33  PPlleessssoo  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo    

((CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

  

TTeell..  00773366  --  889900775511      

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee  DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  

  
TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  113399  ((mmaasscchhii  7700  --  ffeemmmmiinnee  6699))    

LLaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ffuunnzziioonnaa  aa  ttuurrnnoo  iinntteerroo  ((aannttiimmeerriiddiiaannoo  ee  ppoommeerriiddiiaannoo))  ddaall  lluunneeddìì  aall  

vveenneerrddìì..  

EE’’  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  aassssiiccuurraattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo..  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii  ee  iinniizziioo  lleezziioonnii::        88..0000  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                                                    1166..0000  

  

NNeell  pplleessssoo  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittee  nn..  55  sseezziioonnii  

aasssseeggnnaattee  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattoo::  

  

MMaarrzziioonnii  SSaarraa  SSeezziioonnee  DD  

PPrrooiieettttii  LLaarraa  SSeezziioonnee  DD    

CCiioottttii    RRoosseellllaa  SSeezziioonnee  BB  

DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  SSeezziioonnee  BB  

RRoosseettttii  MMeerrii  SSeezziioonnee  CC  

CCaammeellii  BBaarrbbaarraa  SSeezziioonnee  CC  

LLeeoonnee  CCiinnzziiaa  SSeezziioonnee  AA  

SSaaccrriippaannttee  MMaarriinnaa  SSeezziioonnee  AA    

AAlleessiiaannii  CCaarrllaa  SSeezziioonnee  EE  

FFeerrrreettttii  VVaalleerriiaa  SSeezziioonnee  EE  

MMaattaalluuccccii  PPaattrriizziiaa  RReelliiggiioonnee 
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22..      SSccuuoollee  PPrriimmaarriiee  

  

  

  

  22..11  PPlleessssoo  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo    

      ((CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo))  
  

TTeell..  00773366  --  881133882266  FFaaxx  00773366  --  881144339988  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee    GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  
  

TToottaallee    aalluunnnnii    iissccrriittttii  110055  ((mmaasscchhii  5577  --  ffeemmmmiinnee  4499))    

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::              88..0000  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::            88..0055  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::                      1122..3355  

  

  

  

  



68 

 

DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

BBeennvveennggaa  EEmmiilliiaa  44^̂  
IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  --  GGeeooggrraaffiiaa    

SScciieennzzee  --  TTeeccnnoollooggiiaa    --  EEdd..  mmoottoorriiaa  ––

AArrttee  iimmmmaaggiinnee    

CCaappeeccccii  LLiinnaa  11^̂  --  33^̂  
SScciieennzzee  ––  TTeeccnnoollooggiiaa  ((11^̂))  

IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  --  GGeeooggrraaffiiaa      --    

EEdd..  mmoottoorriiaa  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((ccll  33^̂))    

CCiiaarrrroocccchhii  NNaattaalliiaa  44^̂  SSoosstteeggnnoo  

DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa  
11^̂  --22^̂AA//BB--  33^̂--  44^̂  --  

55^̂  
IInngglleessee  

GGiiaannnniinnii  GGiioovvaannnnaa  22^̂BB  
SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  SScciieennzzee  ––  

MMuussiiccaa  ––  MMoottoorriiaa  

GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  22^̂AA//BB--  55^̂  
MMaatteemmaattiiccaa--  MMoottoorriiaa  ((22^̂AA))  

MMaatteemmaattiiccaa  --TTeeccnnoollooggiiaa((22^̂BB))  

MMaatteemmaattiiccaa  --  TTeeccnnoollooggiiaa((55^̂))  

LLeeooppaarrddii  MM..  FFrraanncceessccaa  22BB^̂--55^̂  

  IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((22  ^B) 

IIttaalliiaannoo  ––GGeeooggrraaffiiaa--  SScciieennzzee--  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee--  MMoottoorriiaa  ((55^̂))  
 

MMaallaassppiinnaa  EEnnrriiccaa  22^̂AA--  55^̂  

IIttaalliiaannoo  ––  GGeeooggrraaffiiaa    --  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..--  EEdd..  

mmoottoorriiaa    --  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––MMuussiiccaa  

((22^̂AA))  

  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..--  MMuussiiccaa    --  mmoottoorriiaa((  55^̂))  

MMaarriiaannii  CCeecciilliiaa  11^̂--    33^̂  
IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  --  GGeeooggrraaffiiaa      --  

EEdd..  mmoottoorriiaa  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((11^̂))  

SScciieennzzee  TTeeccnnoollooggiiaa    ((33^̂))  

MMaarroozzzzii    LLuuccaa  
  MMaassssaaggrraannddee  LLoorreellllaa 

11^̂--  22AA^̂  --  33  --    44^̂--  55^̂  
2^B 

RReelliiggiioonnee  

RReelliiggiioonnee 

TTrraaiinnii  PPaaoollaa    11^̂  --  33^̂--  44^̂  MMaatteemmaattiiccaa  ––  MMuussiiccaa    
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22..22  PPlleessssoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo--ccaappoolluuooggoo  

    ((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo))  
  

  

TTeell..  00773366  --  8866772266    FFaaxx  00773366  --  8866772266  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee    CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  
  

TToottaallee    aalluunnnnii  iissccrriittttii      5599      ((mmaasscchhii  2288  --  ffeemmmmiinnee  3311))  

    

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo))::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::              88..0000  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::            88..0055  

tteerrmmiinnee  ddeellllee    lleezziioonnii::    1122..3300  
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DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  

22^̂--  33^̂  

IIttaalliiaannoo      --SSttoorriiaa--CCiittttaaddiinnaannzzaa--

GGeeooggrraaffiiaa--AArrttee  ((22^̂))  

MMaatteemmaattiiccaa--  SScciieennzzee  ––TTeeccnnoollooggiiaa  ((33^̂)) 

DD’’AAnnggeelloo  FFrraanncceessccaa  

11^̂--  44^̂  

IIttaalliiaannoo  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ((11^̂))  

IIttaalliiaannoo  --  GGeeooggrraaffiiaa  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  

((44^̂))  

DDee  DDoommiinniicciiss  

MMaaddddaalleennaa  

11^̂--33^̂--55^̂  

SSttoorriiaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  

MMuussiiccaa  ––  MMoottoorriiaa  ((11^̂ee  33^̂))  

SSttoorriiaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  

TTeeccnnoollooggiiaa  ––  MMoottoorriiaa  ((55^̂)) 

MMaauurriizzii  MM..  VViittttoorriiaa  33^̂  --    55^̂    IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––  IInngglleessee    

MMaarroozzzzii    LLuuccaa  11^̂  --  22^̂  --  33^̂  --    44^̂  --  55^̂  RReelliiggiioonnee  

MMoorreellllii  CChhiiaarraa  

FFrraanncceessccaa  55^̂  
SSoosstteeggnnoo  

NNiissii  GGiiuusseeppppiinnaa  

                              11^̂--  44^̂  

  MMaatteemmaattiiccaa--  SScciieennzzee--TTeeccnnoollooggiiaa    ((11^̂))  

SSttoorriiaa--CCiittttaaddiinnaannzzaa--MMaatteemmaattiiccaa--

SScciieennzzee--TTeeccnnoollooggiiaa  ––  MMoottoorriiaa  --  MMuussiiccaa  

((44^̂))    

SSaannttaanncchhèè  MMaarriiaa  PPaaoollaa  11^̂--22^̂--  44^̂  IInngglleessee    

VVeerrddeessii  AAnnnnaa  

22^̂--55^̂  

MMaatteemmaattiiccaa--SScciieennzzee--MMuussiiccaa--MMoottoorriiaa--

TTeeccnnoollooggiiaa((22^̂))      

MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  ((55^̂))  

  

  

  22..33  PPlleessssoo  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa  --  vviiaa  AAddiiggee    

    ((CCoommuunnee  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa))  
  

  

TTeell..  00773366  --  881111668899    FFaaxx  00773366  --  881111668899  

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee    FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa  
  

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  111166  ((mmaasscchhii  4488  --  ffeemmmmiinnee  6688))  
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OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo))::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::          88..0055  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::          88..1100  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::    1122..4455  

  

  
  
  

DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

AAlleessssii  FFaabbiioollaa  11^̂AA--11^̂BB  IIttaalliiaannoo  ––  TTeeccnnoollooggiiaa  ––  IInngglleessee    

BBaassiillee    LLuucciiaa  22^̂--33^̂  
GGeeooggrraaffiiaa--MMoottoorriiaa((22^̂))  

  IIttaalliiaannoo  --  GGeeooggrraaffiiaa  ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  ––  

SScciieennzzee  --  MMoottoorriiaa  ––AArrttee  ee  IImmmm..((33^̂))    

DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa  33^̂--55^̂    IInngglleessee  

DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  33^̂  --55^̂  RReelliiggiioonnee    

FFaabbii  CCaannnneellllaa    DDaanniieellaa  44^̂--55^̂  
IIttaalliiaannoo  --    AArrttee  iimmmmaaggiinnee--  MMuussiiccaa--

MMoottoorriiaa((44^̂))  

MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ((55^̂))  

GGiiaannnniinnii  GGiioovvaannnnaa  11^̂AA--  11^̂BB  
SSttoorriiaa  ee  cciittttaaddiinnaannzzaa  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ––  

LLaabboorraattoorriioo    

MMaarroozzzzii    LLuuccaa  44^̂  RReelliiggiioonnee  

MMaassssaaggrraannddee  LLoorreellllaa  11^̂AA--11^̂BB--22^̂  RReelliiggiioonnee    

PPeezzzzoollii    MMaarriiaa  LLeeddaa  22^̂--  44^̂  
MMaatteemmaattiiccaa  ––SScciieennzzee--IInngglleessee  ––

TTeeccnnoollooggiiaa  

PPeettrriilllloo    SSiillvvaannaa  44^̂--55^̂  

SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..--  GGeeooggrraaffiiaa((44^̂))  

IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  ––  GGeeooggrraaffiiaa--    

EEdd..  mmoottoorriiaa  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––  

TTeeccnnoollooggiiaa((55^̂))    

SSeegghheettttii    DDaanniieellaa  22^̂  --  33^̂  
IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..––  MMuussiiccaa  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee  ((22^̂))  

MMaatteemmaattiiccaa  ––MMuussiiccaa  --  TTeeccnnoollooggiiaa  ((33^̂))  

TTrrooiiaannii  CCrriissttiiaannaa  11^̂BB  --33^̂  SSoosstteeggnnoo  

TTuuccccii      PPaaoollaa  11  AA^̂  --11  BB^̂  
MMaatteemmaattiiccaa  --  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee      
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22..44  PPlleessssoo  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo    

    ((CCoommuunnee  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo))  
  

TTeell..  00773366  --  889900666611      

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::  iinnss..ttee    AAnnggeelloommèè  EElleennaa  
  

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  115511    ((mmaasscchhii  7799  --  ffeemmmmiinnee  7722))  

    

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ((ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo))::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::          88..0000    

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::          88..0000  

  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::    1122..4400  
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DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

AAnnaassttaassii  LLaarriissssaa  55^̂  SSoosstteeggnnoo    

AAnnggeelloommee’’  EElleennaa                  44^̂  AA  ––  44^̂  BB  MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  ––  

TTeeccnnoollooggiiaa    

BBoorrddoonnii  RRoobbeerrttaa  33^̂BB  SSoosstteeggnnoo    

CCaannddeelllloorrii  GGrraazziieellllaa  22^̂  AA  ––  22^̂BB  
 

Matematica – Scienze - Tecnologia- 

Motoria 

CChheerrrrii  DDaanniieellaa                11^̂  AA  --  11^̂  BB  MMaatteemmaattiiccaa  ––  SScciieennzzee  ––  MMuussiiccaa  --  

TTeeccnnoollooggiiaa    

CCiicccchhii  GGaabbrriieellllaa                  44^̂AA  ––  44^̂  BB    IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee--  MMoottoorriiaa  ––  

LLaabboorraattoorriioo  

CCiicccchhii  MMaarriiaa  VViittttoorriiaa    22^̂AA  --22^̂BB  IIttaalliiaannoo    ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee  ––  LLaabboorraattoorriioo  ((22^̂AA))  

IIttaalliiaannoo    ––  SSttoorriiaa  ee  CCiitttt..  --  AArrttee  

iimmmmaaggiinnee  ((22^̂BB)) 

CCoorrii  OOrrnneellllaa  44^̂BB    SSoosstteeggnnoo  

CCoosssseettttii  EEmmaannuueellaa  22^̂AA  --  33^̂BB  SSoosstteeggnnoo  

DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  11^̂AA--11^̂BB--22^̂AA--22^̂BB--

33^̂AA--33^̂BB--44^̂AA  ––  44^̂BB--

55^̂  

RReelliiggiioonnee  

DDee  PPaaoolliiss  MMaarriiaa  

GGaabbrriieellllaa  
11^̂AA  --  11^̂BB  IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  iimmmmaaggiinnee  ––  MMoottoorriiaa  --  

LLaabboorraattoorriioo    

DDeell  GGiioovvaannee  AAlleessssiiaa  44^̂AA  --  55^̂  SSoosstteeggnnoo  

FFaarrnneessii  RRoossssaannaa  33^̂AA--33^̂BB  IIttaalliiaannoo  ––  AArrttee  ee  iimmmmaaggiinnee  ––  

LLaabboorraattoorriioo  

GGrreeggoorrii  RRiittaa  55^̂  IIttaalliiaannoo  ––  SSttoorriiaa    ee  cciitttt..  --GGeeooggrraaffiiaa  ––

SScciieennzzee  --  EEdd..  mmoottoorriiaa  ––AArrttee  iimmmmaaggiinnee  

MMoorrggaannttii    NNaattaalliiaa  33^̂AA--33^̂BB  IInngglleessee  ––  SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  ––  MMuussiiccaa  

PPeeppee  RRiittaa  33^̂AA  --  33^̂BB  GGeeooggrraaffiiaa    ––  SScciieennzzee  ––  MMoottoorriiaa  

SSaabbiinnii  CCaattiiaa  44^̂AA--55^̂  SSoosstteeggnnoo  

TTrraaiinnii  DDaanniieellaa  11^̂AA--11^̂BB--  22^̂AA--22^̂BB--

44^̂AA--44^̂BB  
SSttoorriiaa  ee  cciitttt..  ––  GGeeooggrraaffiiaa  ((11^̂AA--11^̂BB--

44^̂AA--44^̂BB        

GGeeooggrraaffiiaa  ––  MMuussiiccaa  ((22^̂AA--22^̂BB))  

VVaaggnnoonnii  CCllaauuddiiaa  44^̂AA  SSoosstteeggnnoo    

VVaallllaattii  BBrruunnaa  33^̂AA  --  33^̂BB  --  55^̂  MMaatteemmaattiiccaa  ––  TTeeccnnoollooggiiaa  ((33^̂AA--33^̂BB))  

MMaatteemmaattiiccaa  ––  MMuussiiccaa  ((55^̂))  

  

  

  

  



74 

 

33..  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II°°  ggrraaddoo  ““BBrruunnoo  CCaarroossii””  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  
  

  ((CCoommuunnee  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo))  

  
TTeell..  00773366  --  8866112299  

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  pplleessssoo::    

TToottaallee  aalluunnnnii  iissccrriittttii  3322  ((mmaasscchhii  1133  --  ffeemmmmiinnee  1199))    

  

  

OOrraarriioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa::  

eennttrraattaa  aalluunnnnii::              88..2255  

iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii::              88..2255  

tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii::  1133..2255  ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo  iinn  oorraarriioo  aannttiimmeerriiddiiaannoo  

  

  

DDOOCCEENNTTEE  CCLLAASSSSII  MMAATTEERRIIAA  

FFuullggeennzzii  LLaauurraa  11^̂--  22^̂--  33^̂  EEdd..  FFiissiiccaa  

CCaallcciinnaarroo  MMaarriiaa  PPiiaa  11^̂--    22^̂--  33^̂    IInngglleessee  

SSaassssaannoo  LLuuiissaa  11^̂--  22^̂--  33^̂  TTeeccnnoollooggiiaa--  EEdd..  AArrttiissttiiccaa  

LLeellllii  AAnnttoonniieettttaa  11^̂  --  22^̂--  33^̂    RReelliiggiioonnee  

TTrriiffoonnii  SSiimmoonnaa  11^̂  --  22^̂  --    33^̂    SSppaaggnnoolloo  

CCeecccchhiinnii  FFrraannccaa  11^̂--  22^̂  --  33^̂      EEdd..  MMuussiiccaallee  

SSttiippaa  BBaarrbbaarraa  11^̂--  22^̂  --  33^̂    MMaatteemmaattiiccaa  

GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa    11^̂--  22^̂  --  33^̂  IIttaalliiaannoo--SSttoorriiaa--GGeeooggrraaffiiaa  

SSttiippaa  EErrmmeelliinnddaa    SSoosstteeggnnoo    

  

  PPeerr  ll’’aa..ss..  22001144//22001155  aadd  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  iinn  ssiinnttoonniiaa  ee  

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  hhaa  aattttiivvaattoo  iill  pprrooggeettttoo  ““SSccuuoollaa  RRiissoorrssaa  ddeell  

TTeerrrriittoorriioo  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  pplluurriiccllaassssee  pprriimmaa  ee  sseeccoonnddaa..  IIll  pprrooggeettttoo  hhaa  

pprreevviissttoo,,    ccoonn  rriissoorrssee  aa  ccaarriiccoo  pprriinncciippaallmmeennttee    ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ddii  

AAppppiiggnnaannoo  ee  iinn  ppaarrttee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  ttrree  ddoocceennttii  aa  ssuuppppoorrttoo  ppeerr  iittaalliiaannoo,,  

mmaatteemmaattiiccaa  ee  iinngglleessee  ppeerr  ccuuii  llaa  pplluurriiccllaassssee  ppootteessssee  eeffffeettttiivvaammeennttee  llaavvoorraarree  ccoommee  dduuee  ccllaassssii  

sseeppaarraattee  ((  11^̂  22^̂))..  
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AAlllleeggaattoo  DD  

  

  

PPrrooggeettttii  
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO””  

  

                    PPRROOGGEETTTTOO    

““LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””  
  

  
FFaassii  AArrttiiccoollaazziioonnee  TTeemmppii  

CCoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

IIll  PPrrooggeettttoo  ““LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””  

ccoommpprreennddee::  
  

11..  PPrrooggeettttoo  ““IIll  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee””  

22..  PPrrooggeettttoo  ““IIll  ssiittoo  IInntteerrnneett””  

  

IInnddiivviidduuaazziioonnee//  

ddeeffiinniizziioonnee  pprroobblleemmaa  

EEssiiggeennzzaa  ddii  ccoossttrruuiirree,,  ccoonn  aazziioonnii  pprrooggeettttuuaallii  

ccoonnggrruueennttii,,  uunn’’iiddeennttiittàà  ppeeddaaggooggiiccoo  ––  ccuullttuurraallee  

ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  cchhee  ssvviilluuppppii  uunn  ddiisseeggnnoo  

ccuurrrriiccoollaarree  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  iinntteeggrraattoo,,  uunniittaarriioo  ee  

ssttaabbiillee..  

  

DDeessttiinnaattaarrii  

AAlluunnnnii  ee  ddoocceennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  

pprriimmaarriiee  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

SSccoollaassttiiccoo  CCoommpprreennssiivvoo  FFaallccoonnee  ee  BBoorrsseelllliinnoo””  

ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  aaggeennzziiee  eedduuccaattiivvee  

eexxttrraassccoollaassttiicchhee,,  ppeerrssoonnaallee  AATTAA..  

  

IInnddiivviidduuaazziioonnee  

rreessppoonnssaabbiillee  
GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa    

  

IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteeaamm  

pprrooggeettttoo  

IIll  GGrruuppppoo  ddii    LLaavvoorroo  ““IIll  ssiittoo  iinntteerrnneett””,,  ffoorrmmaattoo  ddaa  

nn..  22  iinnsseeggnnaannttii  ssii  rriiuunniissccee    ppeerriiooddiiccaammeennttee  iinn  oorraarriioo  

aaggggiiuunnttiivvoo  rriissppeettttoo  aaii  nnoorrmmaallii  oobbbblliigghhii””  ddii  

sseerrvviizziioo.. 

  

SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee    

ddeell  pprrooggeettttoo  

IInnsseeggnnaannttii,,  aalluunnnnii  ddii  ttuuttttee  llee  rreeaallttàà  ssccoollaassttiicchhee  

ddeellll’’II..SS..CC..  
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OObbiieettttiivvii  

PPrrooggeettttoo  ““IIll  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee””  

--  LLaavvoorraarree  iinnssiieemmee  ppeerr  uunn  iinntteerroo  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  

ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  uunn  ffiinnee  ccoommuunnee..  

--  VVaalloorriizzzzaarree  llee  ppootteennzziiaalliittàà  eesspprreessssiivvee  ddii  ooggnnuunnoo  

aattttrraavveerrssoo  llaa  rriicceerrccaa  ddii  ffoorrmmee  eeffffiiccaaccii  ddii  

ccoommuunniiccaazziioonnee..  

--  FFaavvoorriirree  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ccaappaacciittàà  llooggiiccoo  ––  

lliinngguuiissttiicchhee  eedd  ooppeerraattiivvee  aanncchhee  nneeggllii  aammbbiieennttii  

ccoommuunniiccaattiivvii  mmuullttiimmeeddiiaallii..  

--  CCoossttrruuiirree  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssvviilluuppppaattee  aa  

ssccuuoollaa  dduurraannttee  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo..    

--  PPrroodduurrrree  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddii  

iinnffoorrmmaazziioonnee  ccaappaaccee  ddii  ppoorrttaarree  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  eessppeerriieennzzee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  rreeaalliizzzzaattee  

aallll’’iinntteerrnnoo..    

--  SSoolllleecciittaarree  ssccaammbbii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ttrraa  ccllaassssii..    

--  SSttiimmoollaarree  aattttiivviittàà  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ssccaammbbiioo  ddii  

mmaatteerriiaallii  ffrraa  ssccuuoollee..  

--  MMoottiivvaarree  ggllii  aalluunnnnii  aadd  uunn  uussoo  iinntteennzziioonnaallee  ddeellllaa  

lliinngguuaa  ssccrriittttaa  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ttrraattttaazziioonnee  ddii  

tteemmaattiicchhee  aa  lloorroo  vviicciinnee..    

--  FFaavvoorriirree  llaa  mmoottiivvaazziioonnee    aallllaa  rriicceerrccaa  ee  

aallll''aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ssuu  vvaarriiee  tteemmaattiicchhee..    

--  AAttttiivvaarree  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  aalluunnnnii  aattttrraavveerrssoo  

lloo  ssccaammbbiioo  dd''iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ee  

  ccoonn  ll''uussoo  ddeell  ffoorruumm  ddeell  ssiittoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddii  uunn  pprrooddoottttoo  ccoommuunnee..    
  

PPrrooggeettttoo  ““IIll  ssiittoo  IInntteerrnneett””  

--  RRiinnnnoovvaarree  eedd  aaggggiioorrnnaarree  iill  ssiittoo  iinntteerrnneett..  

--  PPuubbbblliiccaarree  iill  ““GGrriilllloo  PPaarrllaannttee””,,  ggiioorrnnaalliinnoo  iinn  

vveerrssiioonnee  eelleettttrroonniiccaa..  

--  PPrrooggeettttaarree  llee  ppaaggiinnee  wweebb  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  

ddeellll’’uussaabbiilliittàà..  

  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  IInntteerrnneett  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonn  

llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  iinn  rreettee  ddeell  ggiioorrnnaallee  ee  ddii  aallttrroo  

mmaatteerriiaallee  ssccoollaassttiiccoo::    
ppoorrtteerràà  ggllii  aalluunnnnii  aa  rriifflleetttteerree  ::    

--  ssuullllee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeellllaa  rreettee    

--  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aa  ddiissttaannzzaa  

aattttrraavveerrssoo  llaa  rreettee    

--  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffaarr  vviissiioonnaarree  iill  pprroopprriioo  llaavvoorroo  

aa  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo    

--  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  eesssseerree  aatttteennttii  nneellllaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  rriifflleetttteennddoo  ssuu  cciiòò  cchhee  ssii  ssccrriivvee..    
ccoonnsseennttiirràà  aallllaa  ssccuuoollaa::    

  



78 

 

--  ddii  aaccqquuiissiirree  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  

iiddeennttiittàà,,  ddii  rreennddeerrllaa  eesspplliicciittaa  ee  ddii  ccoommuunniiccaarrllaa;;      

--  ddii  eesspplliicciittaarree  llee  pprroopprriiee  sscceellttee  eedduuccaattiivvee;;      

--  ddii  ppootteennzziiaarree  ee  iinnnnoovvaarree  ll''aarreeaa  ddiiddaattttiiccaa  ee  

ffoorrmmaattiivvaa;;    

--  ddii  ccoommuunniiccaarree  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo,,  aacccceessssiibbiillee  ee  

ccoommpprreennssiibbiillee  ll''ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  aaggllii  uutteennttii;;    

TTiittoolloo//ssoottttoottiittoolloo  

eesspplliiccaattiivvoo  
PPrrooggeettttoo  ““LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””    

  

  

TTeemmppii  

--  IIll  pprrooggeettttoo  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee  ssii  rreeaalliizzzzaa  aa  mmaarrzzoo  

--  aapprriillee  22001166  

--  IIll  pprrooggeettttoo  ssiittoo  iinntteerrnneett  ssii  rreeaalliizzzzaa  nneell  ppeerriiooddoo  

ccoommpprreessoo  ttrraa  NNoovveemmbbrree  22001155  ee  GGiiuuggnnoo  22001166..  

  

TTeemmppii  iinnccoonnttrrii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo//  

oorree  ppeerr  ddoocceennttii  

PPrrooggeettttoo  GGiioorrnnaalliinnoo  

PPeerr    llaa  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeell  GGiioorrnnaalliinnoo  ssii  

iippoottiizzzzaannoo  nn..  4400    oorree  ddii  eexxttrraa  ddoocceennzzaa  ppeerr  ooggnnii  

iinnsseeggnnaannttee..  
  

PPrrooggeettttoo  SSiittoo  IInntteerrnneett  

SSii  iippoottiizzzzaannoo  nn..  5555  oorree  ddii  eexxttrraaddoocceennzzaa    ppeerr  ooggnnii  

iinnsseeggnnaannttee  ppeerr  iinnccoonnttrrii  ddii  rraaccccoorrddoo  ee  ddii  

pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellllee  ppaaggiinnee  wweebb..  

  

  

RRiissoorrssee  uummaannee  nneecceessssaarriiee  

LLee  iinnsseeggnnaannttii  GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  ee  SSeegghheettttii  

DDaanniieellaa,,  ssii  iinnccoonnttrraannoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee  iinn  oorraarriioo  

aaggggiiuunnttiivvoo  rriissppeettttoo  aaii  nnoorrmmaallii  oobbbblliigghhii  ddii  sseerrvviizziioo..  
  

RRiissoorrssee  tteeccnnoollooggiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
SSttaazziioonnii  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  ffllooppppyy,,  CCDD  RRoomm      

  

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

nneecceessssaarriiee  

PPrrooggeettttoo  ““IIll  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee””  

--  SSppeessee  ppeerr  iill  ““GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  GGiioorrnnaalliinnoo””  cchhee  

ddiissppoonnee  ddii  uunn  bbuuddggeett  oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii    nn°°  

8800  oorree  ddii  eexxttrraaddoocceennzzaa  ppeerr  llaa  ffaassee  ddii  

pprrooggeettttaazziioonnee  ee  qquueellllaa  tteeccnniiccaa  ddii  mmoonnttaaggggiioo  

ddeellllee  ppaaggiinnee..  
  

PPrrooggeettttoo  ““SSiittoo  iinntteerrnneett””  

--  SSppeessee  ppeerr  ““GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  IInntteerrnneett””  cchhee  

ddiissppoonnee  ddii  uunn  bbuuddggeett  oorraarriioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  nn°°  

111100  oorree  ddii  eexxttrraaddoocceennzzaa  

--  ddii  11..000000  eeuurroo  ppeerr  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ddii  ffaacciillee  

ccoonnssuummoo  ((ccaarrttuuccccee  ssttaammppaannttii,,  ttoonneerr,,  ffllooppppyy,,  CCDD  

RROOMM,,  ccaarrttaa……))  ee  ddii  110000  eeuurroo  ppeerr  ccaannoonnee  uutteennzzaa  

IInntteerrnneett..  
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RRiissuullttaattii  aatttteessii  

CCoonn  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  lliinnee  ee  

aattttrraavveerrssoo  iill  ssiittoo  IInntteerrnneett,,  ssii  vvuuoollee  ggaarraannttiittee  

ll’’iinntteerraazziioonnee  ttrraa  llee  ddiivveerrssee  ccoommppoonneennttii  iinntteerrnnee  

aallll’’iissttiittuuttoo  eedd  eesstteerrnnee,,  ccoommee  aallttrree  rreeaallttàà  ssccoollaassttiicchhee  

ee//oo  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii..  

IInnoollttrree  ssii  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellll’’aannaalliissii  

ddeellllaa  rreeaallttàà  iinntteerrnnaa,,  aavvvviiaarree  ee  rraaffffoorrzzaarree  ii  pprroocceessssii  

ddii  ccoonnffrroonnttoo  oorriizzzzoonnttaallee  ee  vveerrttiiccaallee  ttrraa  

iinnsseeggnnaammeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  iinn  vviissttaa  ddii  uunnoo  ssccooppoo  

ooppeerraattiivvoo  ccoommuunnee  ee  ccoonnddiivviissoo.. 

  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  aazziioonnii  

--  AAnnaalliissii  ddeeii  bbiissooggnnii  eemmeerrssii  ddaallllee  ccoonnvveerrssaazziioonnii,,  

ddaaii  mmoommeennttii  ddii  aasssseemmbblleeaa,,  ddaaii  BBrraaiinnssttoorrmmiinngg  

eeffffeettttuuaattii  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii..  

--  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  rreellaattiivvii  

aaii  pprrooggeettttii..  

--  CCoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  sscchheeddaa  pprrooggeettttuuaallee::  

iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii,,ddeeggllii  ssppaazzii,,  ddeeii  

tteemmppii  ee  ddeeii  mmooddii..  

--  IInnccoonnttrrii  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee--ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  

aattttiivviittàà    

--  IInnccoonnttrrii  ppeerr  iill  mmoonnttaaggggiioo  ddeellllee  ppaaggiinnee  ee  llaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ppaaggiinnee  wweebb  

--  VVeerriiffiicchhee  iinn  iittiinneerree  ee  ffiinnaallii..  

--  SSoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  eedduuccaattiivvoo--

ddiiddaattttiiccoo..  

  

MMooddiiffiiccaazziioonnii  
LLee  mmooddiiffiicchhee,,  ssee  nneecceessssaarriiee,,vveerrrraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  iinn  

iittiinneerree..  
  

AAzziioonnii  ffaassee  ddii  cchhiiuussuurraa  
PPuubbbblliiccaazziioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ““GGiioorrnnaalliinnoo  oonn  

lliinnee””  nneell  ssiittoo  ssccoollaassttiiccoo..  
  

  

                                                                                                                                                                            RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
                                                                                                                                                                                        GGiioovvaannnnoozzzzii    FFiilloommeennaa  
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ISC FALCONE E BORSELLINO 

A.S. 2015/2016 

 

Progetto recupero/intercultura 
 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Plesso di via Adige  

Plesso di APPIGNANO DEL TRONTO 

gennaio 

/ 

maggio 

Individuazione/definizione 

problema 

Il problema si riferisce all’INCLUSIONE degli alunni stranieri 

attraverso la loro alfabetizzazione in lingua italiana, al recupero 

di alunni in difficoltà di apprendimento . 

 

 

Destinatari Destinatari del progetto sono gli alunni del plesso di via Adige 

e gli alunni del plesso di Appignano del Tronto 

 

 

Individuazione 

responsabile 

Responsabile del progetto: SILVANA PETRILLO (per Via 

Adige, Anna Maria Verdesi per Appignano) 

 

Individuazione team 

progetto 

Il team è composto dalle insegnanti coinvolte nel progetto.  

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Ins. Del plesso di via Adige:  PETRILLO, FABI CANNELLA, 

TUCCI, BASILE, SEGHETTI, PEZZOLI, ALESSI, GIANNINI, 

PERSONALE ATA. 

INSEGNANTI DI Appignano Del Tronto: VERDESI, MAURIZI  

PERSONALE ATA           

 

Obiettivi OBIETTIVI FORMATIVI  

1. Saper collaborare in un piccolo gruppo; 

2. Saper condividere un’attività comune; 

3. Saper rispettare le regole nei confronti dell’altro; 

4. Sapersi accettare reciprocamente; 

5. Prevenire forme di disorientamento culturale e/o di 

insuccesso scolastico; 

6. Valorizzare le diversità e le potenzialità espressive di 

ognuno; 

7. Promuovere interventi che favoriscano l’inserimento in un 

gruppo classe; 

8. Offrire opportunità di interazione positiva, di confronto e di 

cooperazione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di 
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apprendimento: 

1. Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di 

sintesi;  

 

2. Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche 

dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia;  

3. Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;  

4. Perfezionare il metodo di studio. 

5. Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle 

proprie capacità attitudinali;  

6. Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie 

mancanze ai fini di operare un adeguato intervento 

di consolidamento, mediante percorsi mirati e 

certamente raggiungibili; 

7. 6.Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio 

crescente, con il miglioramento del metodo di studio; 

 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

Recupero, consolidamento.  

Tempi Il progetto si realizzerà nell’a.s. 2015/2016 tra  GENNAIO e 

MAGGIO in orario aggiuntivo per gli alunni e per i docenti. 

 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Vista la complessità dei casi, le classi numerose e la presenza di 

alunni extracomunitari, si richiedono 80 ore di docenza per Via 

Adige e 40 per il plesso di Appignano 

 

 

Risorse umane necessarie INSEGNANTI COINVOLTI: 

Ins. Del plesso di via Adige:  PETRILLO, FABI CANNELLA, 

TUCCI, BASILE, SEGHETTI, PEZZOLI, ALESSI, GIANNINI, 

PERSONAALE ATA. 

INSEGNANTI del plesso Appignano Del Tronto: VERDESI, 

MAURIZI  PERSONALE ATA           

 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer, lim   

Risorse economiche 

necessarie 

Oltre alle ore di docenza si richiedono 200 euro per spese di 

materiale di facile consumo e libri 

 

Risultati attesi  Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 

preparazione di base (nel recupero e nel 

consolidamento); 

  Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della 

disciplina; 

  Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di 
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produzioni scritte e orali 

  Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 

possibilità 

  Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al 

compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto 

  Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente 

all’alunno il tempo trascorso a scuola  

  Ampliare l’offerta formativa della scuola con un 

tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro 

figli la frequenza dei corsi post-scolastici. 

Programmazione azioni Ogni team plesso valuterà le modalità d’intervento più efficaci 

e rispondenti alla propria realtà. 

Gli interventi avverranno in orario extrascolastico, aggiuntivo 

per gli alunni organizzando attività laboratoriali anche a classi 

aperte. 

 

 

Monitoraggi Gli insegnanti verificheranno periodicamente l’efficacia e lo 

stato del progetto. 

 

Modificazioni Verranno valutate in itinere, ci si riserva un monte ore per 

eventuali inserimenti nel corso dell’anno scolastico 

 

Azioni fase di chiusura Gli insegnanti valuteranno al termine dell’a.s. l’efficacia degli 

interventi e faranno le proposte per l’anno seguente 

 

Valore aggiunto Il problema dell’alfabetizzazione sarà coronato dalla 

consapevolezza che l’integrazione è un valore. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

SILVANA PETRILLO 

ANNA MARIA VERDESI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“FALCONE E BORSELLINO” 

PROGETTO 

“Recupero, consolidamento/potenziamento, ampliamento: per una  

buona integrazione” 
Classe seconda sez. A -B 

COLLI DEL TRONTO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento I.S.C.” Falcone e Borsellino” - Ascoli Piceno. 

 

Plesso Scuola Primaria di Colli del Tronto 
 

CLASSE 2^A- CLASSE 2^B 

Gennaio 

2015 

- 

Aprile 

2016 

Individuazione/definizione 

problema 

Nelle classi seconde di Colli del Tronto sono presenti 

alcuni alunni stranieri e non, che evidenziano carenze 

nella conoscenza della lingua italiana e 

nell’acquisizione delle tecniche strumentali di base. 

Inoltre, da un’attenta osservazione iniziale si è 

delineato un profilo del gruppo classe in cui risultano 

evidenti alcune fasce di livello in cui inserire gli alunni 

per capacità, grado di impegno, interesse, 

partecipazione, raggiungimento degli obiettivi, ritmo di 

apprendimento e atteggiamento verso le attività 

didattiche. 

Tale situazione rende necessaria la predisposizione di 

un intervento progettuale specifico che risponda alle 

diverse esigenze formative al fine di dare 

un’opportunità didattica più giusta e rendere la scuola 

“adatta” a tutti gli alunni. 

Con il progetto qui di seguito elaborato, si vuole 

intervenire tempestivamente sulle carenze e sulle 

difficoltà che gli alunni incontrano nell’area 

linguistica-espressiva e matematica e, allo stesso 

tempo, si vuole dare la possibilità di consolidare e/o 

ampliare le conoscenze in un clima, quale può essere 

quello che si instaura nel piccolo gruppo, più 

favorevole per l’apprendimento. 

 

Destinatari Alunni di classe seconda di Colli del Tronto  

Individuazione 

responsabile 

Insegnante Cicchi Maria Vittoria 

Insegnante Candellori Graziella 

 

 

Individuazione team 

progetto 

Ins.te Candellori G: area logico-matematica 

Ins.te Cicchi M.Vittoria. : area linguistico-espressiva 
 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del 

progetto 

Insegnanti Candellori G. e Cicchi M.V.- Alunni di 

classe 2^A e 2^B – Personale ATA 
 

Obiettivi OBIETTIVI TRASVERSALI  
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- Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 

possibilità. 

-Aumentare le occasioni di auto -motivazione e 

sviluppare l’autostima. 

-Sviluppare l’interesse. 

- Aumentare la capacità di ascolto. 

-Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di  

sintesi. 

 - Consolidare e ampliare le conoscenze    matematiche  

e linguistiche. 

-Recuperare alcune abilità di tipo disciplinare.  

-Eseguire esercizi (sia nell’area linguistica che 

matematica) di difficoltà crescente, che richiedano la 

comprensione del testo, l’uso di regole grammaticali e 

ortografiche, matematiche, geometriche e l’uso di 

proprietà; 

-Accrescere il grado di autonomia oprerativa. 

-Ampliare l’uso dei linguaggi specifici; 

- Organizzare correttamente le conoscenze acquisite. 

-Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici saranno estrapolati dai Piani di 

lavoro Annuali previsti per le due discipline in oggetto: 

italiano e matematica. 

 

  

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

Progetto “Recupero, consolidamento/potenziamento 

e ampliamento”: 

-“Matematicamente parlando”. 

-“ Mi esprimo bene e con creatività”. 

 

Tempi Dal mese di gennaio 2016  

.al mese di aprile 2016. 

Un incontro settimanali di 2 ore ,in orario pomeridiano 

(il martedì o il mercoledì), con gli alunni divisi in 

gruppo. 

Verrà 

stilato un 

calendario 

Risorse umane necessarie Insegnanti- alunni- autisti per trasporto alunni-  

Personale  ATA. 
 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Risme di carta, materiale di facile consumo, 

LIM,computer. 
 

Risorse economiche 

necessarie 

Budget per 16 ore di docenza per ciascuna insegnante. 

Totale ore richieste:32 
 

Risultati attesi Recupero, consolidamento/potenziamento delle 

conoscenze e delle abilità ed ampliamento delle 

capacità linguistico- espressive e logico- matematiche. 

 

Programmazione azioni Preparazione e stesura del progetto; informazione alle 

famiglie. 

Individuazione alunni con difficoltà strumentali in 

italiano e matematica. Formazione di gruppi di alunni 
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suddivisi per livelli di apprendimento e per capacità 

relazionali. 

Recupero e potenziamento attraverso insegnamento 

individualizzato e cooperativo. 

Proposte di attività di tipo disciplinare su specifici 

contenuti che prevedono lezioni, esercitazioni di 

recupero ed approfondimento, applicazione di schemi 

operativi, rielaborazioni personali, discussioni, 

riflessioni, rappresentazioni grafiche attraverso l’uso di 

strumenti specifici per la matematica. 

  

Monitoraggi In itinere, attraverso l’osservazione diretta in 

situazione. 
 

Modificazioni In itinere, se ritenute necessarie.  

Azioni fase di chiusura Verifica delle attività attraverso prove scritte, orali e 

pratiche. 
 

Valore aggiunto Accrescere il gusto di condividere un’esperienza dove 

ogni singolo porta il proprio contributo in modo 

adeguato al gruppo. 

Leggere la realtà dal punto di vista matematico e 

geometrico con maggiore consapevolezza. 

Usare la lingua italiana in modo più corretto ed 

espressivo. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RESPONSABILI  DEL  PROGETTO 

Insegnanti : Candellori Graziella 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
 “FALCONE E BORSELLINO 

Progetto “REGISTRO ON-LINE NUVOLA” 
Fasi Articolazione Tem

pi 

Contesto di riferimento L’I.C. “ Falcone e Borsellino” di  Castel di Lama: 

plessi di scuola Primaria di Via Adige, Villa S. 

Antonio,  Colli del Tronto, Appignano del Tronto ;  

plesso di scuola Secondaria I grado di Appignano del 

Tronto. 

a. s. 

2015 

- 

2016 

 

 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Rendere fruibile e accessibile a docenti e genitori il 

registro on line Nuvola.  

Destinatari Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria 

dell’I.C. e genitori degli alunni. 

 

Individuazione respons. Ins. Marozzi Luca  

Soggetti coinvolti Solo l’insegnante responsabile del progetto  

Obiettivi Il progetto ha le seguenti finalità : 

 interventi di aggiornamento; 

 interventi di modifica;  

 interventi di ripristino; 

 risoluzione di problematiche; 

 stampa dei vari documenti inerenti il 

funzionamento del registro on-line ; 

 stampa dei documenti di valutazione.  

 

Scansione tempi Settembre/Ottobre (avvio anno scolastico), 

Gennaio/Febbraio (scrutini e documento di 

valutazione del 1° quad.), Maggio/Giugno (scrutini e 

documento di valutazione del 2° quad.). Eventuali 

rientri per esigenze o problematiche straordinarie 

intervenute.   

 

a. s. 

2015/  

2016 

ore per progetto 35 ore  

Risorse umane necessarie Un docente  

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer e internet  

Risorse economiche 

necessarie 

Avvio anno scolastico  = 15 ore 

Scrutini e pagellino 1° quad.  = 10 ore 

Scrutini e documento di valutazione 2° quad = 10 ore 

 

Programmazione azioni Aggiornamento, controllo e mantenimento delle 

condizioni di funzionamento del registro on-line per 

docenti e genitori. 

 

Monitoraggi Il docente , su modello predisposto, documenterà le 

ore aggiuntive svolte . 

 

Responsabile del Progetto 
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  

““LLaabboorraattoorriioo  ddii  ssttoorriiaa””  
  

Fasi Articolazione Tempi 

CCoonntteessttoo di riferimento I.S.C. di Falcone e Borsellino: laboratorio di 

storia al quattordicesimo  anno di attivazione, 

per insegnanti di  realtà scolastiche diverse, 

interessate ad operare  nella realizzazione di 

percorsi educativi didattici nei propri contesti 

scolastici di riferimento. 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Costituzione di un gruppo di lavoro operativo, 

composto da insegnanti di diversi  ordini 

scolastici. L’intento di tale gruppo è quello di 

riflettere e confrontarsi sulle problematiche 

dell’insegnamento della storia, per migliorare le 

competenze metodologiche e didattiche (anche 

con l’utilizzo di nuove tecnologie) e per 

approfondire le tematiche socio-educative.  

novembre 

2014 

Destinatari Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, in servizio 

nell’Istituto /ambito antropologico. 

 

Individuazione 

responsabile 

Dirigente Scolastico dell’ I.S.C. Dottor Daniele 

Marini 

 

Individuazione esperto 

esterno 

Valianti Elena 

 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Insegnanti dell’ambito linguistico-

antropologico della  scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria primo grado  .  

Insegnanti iscritti numero  ( da rilevare). 

 

Obiettivi  collaborare su progetti comuni; 

 sperimentare pratiche didattiche 

significative per conseguire un metodo 

di lavoro più efficace; 

 superare il metodo trasmissivo; 

 consolidare l’uso di procedure, di 

materiali, di metodi per sostenere la 

costruzione di conoscenze; 
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 confrontarsi sulle scelte di contenuti, 

mezzi e strumenti; 

 produrre schede operative ed altri 

strumenti didattici; 

 fare esperienze reali per consentire 

l’attivazione di processi di 

apprendimento; 

 verificare, confrontare e valutare i 

risultati ottenuti; 

 socializzare ai docenti che ne fanno 

richiesta, la progettazione elaborata dal 

gruppo ed i percorsi effettuati; 

 formalizzare un prodotto per una 

eventuale distribuzione. 

Titolo provvisorio 

 

sottotitolo esplicativo 

“Breve storia della comunicazione” 
Trasformazione/mutamento nel tempo 

 dei modi di comunicare 

 

Contenuti Al termine degli ultimi incontri del   laboratorio 

(giugno  2013), le docenti avevano deciso di 

operare sul     percorso didattico già avviato lo 

scorso anno scolastico. L’iter non è stato  

portato a termine per mancanza di tempo, 

essendo stati impegnati con altre attività.  

Il  contenuto era stato legato al laboratorio 

linguistico, che si proponeva di riflettere ed 

indagare sul campo della COMUNICAZIONE. 

Per il laboratorio di storia, erano state 

individuate le tappe più significative della 

STORIA DELLA COMUNICAZIONE. Si 

procederà in questo anno scolastico a 

formalizzare il percorso per realizzare un 

quadernino operativo che faciliti il lavoro di 

insegnati impegnati  con i propri alunni su tale 

tematica e nello stesso tempo, solleciti la 

curiosità e l’interesse dei bambini ( secondo 

biennio scuola primaria) . 

 

Tempi  Anno scolastico 2015/2016 

 Giorno previsto per gli incontri: da 

concordare 

 Orario: 16,15/17,30 (o secondo le 

esigenze) 

 Cadenza mensile 

 Si ipotizzano incontri ravvicinati in fase 
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di progettazione (gennaio/febbraio) e di 

verifica (maggio/giugno) 

 Si ipotizzano incontri diversificati sui 

temi secondo le esigenze evidenziate 

dalle insegnanti 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Ore di coordinamento e per insegnanti  per 

progettazione iter educativo/didattico svolte 

collegialmente = 52 

 

Risorse umane necessarie Personale ATA per l’apertura pomeridiana 

della sede di via Monte Catria. 

Assistente amministrativa  per la 

formalizzazione al computer del prodotto 

finale. 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer dell’I.S.C., CD per masterizzazione, 

fotocopiatrice, toner per stampante.  

 

Risorse economiche 

necessarie 

I costi a carico dell’I.S.C. sono: 

52 ore di extradocenza per le insegnanti 

partecipanti    

da distribuire  forfettariamente per ogni 

docente (n. ….  ins.) dell’Istituto iscritto al 

laboratorio per le ore effettivamente svolte. 

impegno di spesa  €.         x ins. 

- docente esperto per incontro formazione di 3 

ore a conclusione del laboratorio 

impegno di spesa  €. 300 

- materiale  

impegno di spesa  €. 500 

IMPEGNO DI SPESA TOTALE 

 €.  

 

Risultati attesi Condivisione di scelte, scambio di materiali e 

strumenti, confronto costante delle proposte 

operative e soluzioni condivise. 

Formalizzazione del prodotto finale: 

formalizzazione  dell’ipotesi operativa, la 

progettazione e il materiale strutturato nel 

laboratorio. 

 

Programmazione azioni  Individuazione delle classi coinvolte 

 tempi di attuazione 

 individuazione temi 

 progettazione 

 sperimentazione 

 adattamento del Progetto alle classi 

 verifica e valutazione 
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 riflessione sulle scelte effettuate in ordine 

all’argomento, alla metodologia, all’uso 

di strumenti innovativi, ecc. 

 incontro con l’esperto 

Azioni fase di chiusura Al termine, il percorso verrà presentato ai 

docenti  nel mese di giugno. 

 

Valore aggiunto Considerata la positività delle esperienze 

passate, la scuola ritiene opportuno confermare 

il laboratorio anche per l’anno scolastico 

2015/2016. 

 

  

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

““FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo””  

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO  

FFaassii  AArrttiiccoollaazziioonnee  TTeemmppii  

CCoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  LL’’IISSCC  FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO      

IInnddiivviidduuaazziioonnee//  

ddeeffiinniizziioonnee  pprroobblleemmaa  

  

LLee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  lliinngguuaa  rriitteennggoonnoo  cchhee  ll’’aarreeaa  

lliinngguuiissttiiccaa  ssiiaa  ttrraassvveerrssaallee  aaii  ccuurrrriiccoollii  ccoonn  rriiccaadduuttaa  

ssuull  pprroocceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo..  LLee  aabbiilliittàà  lliinngguuiissttiicchhee  

aassssuummoonnoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ssttrruummeennttii  ssttrraatteeggiiccii  

eesssseennzziiaallii  aa  lliivveelllloo  ccoommuunniiccaattiivvoo--rreellaazziioonnaallee  ee  

ccooggnniittiivvoo--ooppeerraazziioonnaallee..  

IIll  llaabboorraattoorriioo  ssii  pprrooppoonnee  ccoommee  lluuooggoo  aappeerrttoo  ddii  

iinnccoonnttrroo  cchhee  mmeettttee  iinn  aattttoo  llaa  pprraattiiccaa  ddii  uunnaa  ccuullttuurraa  

aattttiivvaa,,  oorriieennttaattaa  vveerrssoo  ll’’eesspplloorraazziioonnee  ee  iill  

ppootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ddiivveerrssee  eessppeerriieennzzee  ddeeii  

ppaarrtteecciippaannttii..  IInnoollttrree  eessssoo  ssii  pprroossppeettttaa  ccoommee  

ccoonnddiizziioonnee  ee  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aattttiivvaa,,  cchhee  

vvaalloorriizzzzaa  ii  ssaappeerrii  ee  rriivvaalluuttaa  iill  ffaarree  eessppeerriieennzzaa..  
  

  

DDeessttiinnaattaarrii  
LLee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa,,  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ,,  

llee  iinnsseeggnnaannttii  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  iinntteerreessssaattee..  
  

IInnddiivviidduuaazziioonnee  

rreessppoonnssaabbiillee  
SSiillvvaannaa  PPeettrriilllloo    

IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteeaamm  

pprrooggeettttoo  
CCOOLLLLAABBOORRAANNOO  TTUUTTTTEE  LLEE  IINNSSEEGGNNAANNTTII  DDEELL  

GGRRUUPPPPOO  
  

SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  

pprrooggeettttoo  

LLee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa,,  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ,,  

llee  iinnsseeggnnaannttii  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  iinntteerreessssaattee..  
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OObbiieettttiivvii  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  

11..  ccoogglliieerree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  sseemmaannttiiccaa  tteessttuuaallee::  

eedduuccaazziioonnee  lleetttteerraarriiaa  eedd  eedduuccaazziioonnee  lliinngguuiissttiiccaa  

ccoommee  ffaattttoorrii  ccoommpplleemmeennttaarrii  

22..  ccoommpprreennddeerree  iill  rroommaannzzoo  ccoommee  ffoonnttee  ssttoorriiccaa  

33..  ssccoopprriirree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  tteessttoo  nnaarrrraattiivvoo  iinn  

uunnaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  vveerrttiiccaallee::  eesseemmppii  ddii  uu..aa..  

44..  iinnddiivviidduuaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaannttii  ddii  uunn  

tteessttoo  ppooeettiiccoo  

55..  iinnddiivviidduuaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssttrruuttttuurraallii  ddeellllee  

ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  tteessttuuaallii  

66..  aaffffiinnaarree  llaa  ccaappaacciittàà  eesspprreessssiivvaa  vveerrbbaallee  ee  nnoonn  

77..  lleeggggeerree  iinn  mmooddoo  ccrreeaattiivvoo  sseeqquueennzzee  ddii  

iimmmmaaggiinnii  

88..  iinnvveennttaarree  ssttoorriiee  ccoonn  ssttrruuttttuurraa  nnaarrrraattiivvaa  

99..  aannaalliizzzzaarree,,  rriifflleetttteerree,,  mmeemmoorriizzzzaarree,,  rriieellaabboorraarree..  

1100..  SSaappeerr  uussaarree  lliinngguuaaggggii  ddiivveerrssii  

AATTTTIIVVIITTAA’’  CCOONN  GGLLII  AALLUUNNNNII  

  llaabboorraattoorriioo  ddii  ssccrriittttuurraa  ccrreeaattiivvaa  

  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  tteessttii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree    

  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ee  ccoollllaabboorraazziioonnee  

  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddii  mmoolltteepplliiccii  lliinngguuaaggggii  

eesspprreessssiivvii  
  

  

TTiittoolloo//ssoottttoottiittoolloo  

eesspplliiccaattiivvoo  
DDaallllee  iiddeeee  aaii  tteessttii  ssccrriittttii…………....    

TTeemmppii  GGeennnnaaiioo  ––  mmaaggggiioo    

TTeemmppii  iinnccoonnttrrii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo//oorree  ppeerr  

ddoocceennttii  

GGrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ee  llaa  

ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddiiddaattttiiccaa  ddeellllaa  lliinngguuaa  

IInnccoonnttrrii  aa  mmeessii  aalltteerrnnii  ddii  uunn’’oorraa  ee  ttrreennttaa..    

  __________  oorree  aadd  iinnsseeggnnaannttee  ddeellll’’iisscc  FFaallccoonnee  ee  

BBoorrsseelllliinnoo  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  5522  oorree..  

  

RRiissoorrssee  uummaannee  nneecceessssaarriiee  
IInntteerrvveennttoo  ddii  uunn  eessppeerrttoo  aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellllaa  

ffoorrmmaazziioonnee    
  

RRiissoorrssee  tteeccnnoollooggiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
AAuullaa  mmuullttiimmeeddiiaallee    

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
NN°°    5522    oorree    ddii    eexxttrraaddoocceennzzaa        
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RRiissuullttaattii  aatttteessii  

  FFoorrmmaazziioonnee  aattttiivvaa  

  VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssaappeerrii  

  RRiivvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  

  CCrreesscciittaa  pprrooffeessssiioonnaallee  
  

  

MMoonniittoorraaggggii  
IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  eeffffeettttuueerràà  vveerriiffiicchhee  ppeerriiooddiicchhee  

ssiiaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii  cchhee  ssuullllaa  pprroopprriiaa  

ffoorrmmaazziioonnee..  
  

AAzziioonnii  ffaassee  ddii  cchhiiuussuurraa  
II  llaavvoorrii  ssaarraannnnoo  rraaccccoollttii  iinn  uunn  tteessttoo  rriiaassssuunnttiivvoo  

ddeellll’’aattttiivviittàà  aannnnuuaallee..  
  

VVaalloorree  aaggggiiuunnttoo  
IIll  pprrooggeettttoo  hhaa  llaa  ssuuaa  ssppeecciiffiicciittàà  nneellllaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ddeeii  ttrree  oorrddiinnii  ddii  ssccuuoollaa  nneell  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunn  uunniiccoo  oobbiieettttiivvoo..  
  

                                                                                                                                                                            

                          RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
                                                                                                                                                                                                          SSiillvvaannaa  PPeettrriilllloo  
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

FALCONE e BORSELLINO 

 

PROGETTO D’ISTITUTO “Leggere con i sensi, leggere per il senso” 

 “Prendersi CURA di sé, degli altri e dell’ambiente” 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento SCUOLA, FAMIGLIA, REALTA’ TERRITORIALE 

 

 

L’intero 

a.s. 

2015/16 

Individuazione/ definizione 

del progetto 

Rientra nel percorso di CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE, trasversale a tutti gli apprendimenti, e 

si ricollega al valore della legalità, in un’ottica multi e 

interdisciplinare. 

 

 

Destinatari  Alunni, genitori, insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

grado dell’ISC “Falcone e Borsellino”- Ascoli Piceno 

 

 

Individuazione responsabili La Vicaria: l’ins.Silvana Petrillo, e l’ins. Rita Gregori  

Individuazione team progetto Tutti gli ins., ed in particolare, come punto di riferimento, 

le Responsabili di plesso, tenendo conto delle esigenze 

legate alle classi o ad eventuali problematiche che 

potranno via via emergere e che andranno, quindi, 

affrontate per trovare soluzioni adeguate. 

 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Alunni, genitori, insegnanti, Dirigente Scolastico, 

Sindaci, Esperti esterni con specifiche competenze (ad es. 

un Nutrizionista, ecc). 

 

 

Obiettivi formativi -Diventare cittadini responsabili e attivi 

-Scegliere e agire in modo consapevole e rispettoso 

-Elaborare idee e formulare giudizi critici 

-Saper cooperare ed essere solidali con gli altri 

-Rispettare, amare e costruire il Bene comune 

-Individuare e risolvere pacificamente divergenze e 

conflitti, riconoscendo il valore della diversità 

-Aver cura della propria salute e di quella altrui, 

costruendo le condizioni adeguate per il benessere psico-

fisico di ciascuno 

 

 

Titolo/sottotitolo esplicativo 

 

“Conoscersi ed Educarsi alla solidarietà” 

 

 

Tempi  Tutto l’a.s. 2015/2016 proseguendo il percorso relativo 

alla PACE, realizzato lo scorso a.s., secondo il duplice 

filone della pace come fine delle guerre-povertà-

ingiustizie-sfruttamenti-malattie..., quindi della garanzia 

dei diritti dei poveri, da tutelare e sostenere, e dello stare 

bene con se stessi e con gli altri, secondo sani stili di vita 
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e atteggiamenti di cooperazione e solidarietà, 

ecosostenibili ed equosolidali. 

Si progetteranno e realizzeranno iniziative di vario 

genere, con raccordi interdisciplinari.  

Si riparte da un momento iniziale di riflessione sul 

Regolamento d’Istituto e sul Patto di corresponsabilità tra 

Scuola e Famiglia, così come saranno testi di riferimento, 

in primis La Costituzione Italiana, e quindi alcuni libri 

sull’alimentazione (vd. Expo “Nutrire il pianeta...”), sul 

rispetto ambientale, sulla multi e interculturalità, 

sull’accoglienza, ecc. da acquistare con i soldi della 

Mostra-Mercato di Giugno 

 

Tempi incontri 

coordinamento/ ore per 

docenti 

Nelle ore di programmazione settimanale, in quanto 

Cittadinanza e Costituzione (che include educare alla 

pace, all’accoglienza, alla conoscenza di sé, alla 

legalità...), è trasversale a tutte le discipline ed occupa un 

posto privilegiato nell’impegno educativo. 

In sede di elaborazione della Progettazione educativo-

didattica annuale e delle U.d.A. bimestrali, con il 

confronto costruttivo tra ins. delle classi parallele. 

 

Risorse umane necessarie Tutti i soggetti coinvolti 

 

 

Risorse tecnologiche 

strutturate 

Computer-LIM-Utilizzo di proiettore e schermo per 

eventuali conferenze con Esperti 

 

 

Risorse economiche necessarie Compenso spettante agli Esperti esterni occasionali; 

docenti incaricati di assistenza alla mostra. 

 

 

Risultati attesi Arricchire gli strumenti conoscitivi, sviluppare forme 

efficaci di comunicazione, potenziare la coscienza 

morale, costruire il senso della legalità e l’etica della 

responsabilità individuale e sociale, stimolare il pensiero 

libero e critico, maturare competenze civiche e sociali 

(vd. pag. 33 Indicazioni Nazionali). 

Rafforzare l’intesa educativa tra tutti gli operatori 

scolastici e sociali, per assicurare una crescita armoniosa, 

sana ed equilibrata degli alunni, in particolare di coloro 

che denotano bisogni speciali. 

 

 

Programmazione azioni Con gli alunni, in base ai diversi contesti sociali e 

scolastici, alla loro età e alle loro esigenze, il progetto 

assumerà forme differenti e si lasceranno ampi margini di 

flessibilità per le scelte tematiche. 

Agganci a giornate particolari, ad es. l’Accoglienza del 

primo giorno di scuola, la Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione il 16 Ottobre, la Commemorazione 

dei Caduti il 4 Novembre, la Giornata Universale del 

Bambino il 20 Novembre, la Festa degli Alberi il 21 

Novembre, la Giornata Internazionale dei Migranti il 18 

Dicembre, la Giornata della Memoria il 27 Gennaio, la 
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Giornata Mondiale contro il Razzismo il 21 Marzo, la 

Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 Marzo, la Giornata 

Mondiale della Salute il 7 Aprile, la Giornata Mondiale 

della Terra il 22 Aprile, la Festa della Liberazione il 25 

Aprile, la Giornata della Legalità il 23 Maggio, ecc. 

Gesti di solidarietà, come la raccolta materiale scolastico 

a Natale per i bambini del Perù e della Bolivia, la 

Bancarella della Solidarietà in occasione della Fiera di S. 

Felicita nella prima domenica di Marzo a Colli, con scopi 

benefici, ecc.  

Quindi si  proporranno ancora testi e varie attività 

(conversazioni, disegni, cartelloni, lavori individuali e di 

gruppo, visione di film,...).   

Eventuale partecipazione a concorsi a carattere 

particolarmente formativo e culturale, attinenti ai temi 

della salute, dell’alimentazione, della solidarietà, della 

legalità. 

Visite guidate alla Biblioteca di Ascoli Piceno. 

Con le famiglie si può ipotizzare 1 incontro di 

approfondimento su una sana e corretta alimentazione, 

con un Nutrizionista. 

Importante per un percorso efficace è l’intesa della scuola 

con le Amministrazioni Comunali e le varie Associazioni 

che operano nel territorio. 

Utile il riferimento a Libera attraverso la Responsabile 

del Coordinamento Provinciale, la Sig.ra Paola Senesi, ad 

es. sulle varie iniziative circa la legalità, sulla 

contraffazione dei prodotti alimentari nel mercato 

globale, sulla confisca dei beni alle mafie. 

Da tener presente anche Il Movimento di Liberazione 

nelle Marche, nella persona della Sig.ra Rita Forlini. 

Modificazioni  Se saranno necessarie, poiché potranno emergere nuove 

esigenze in itinere a cui dare una risposta.  Al momento 

non tutto può essere preventivato o previsto. 

 

 

Azioni fase di chiusura La Giornata della Legalità del 23 Maggio (di cui sopra). 

La Mostra-Mercato del Libro di fine a.s. con gli elaborati 

dei vari plessi. Rappresentazioni teatrali e saggi di 

motoria e di musica. 

La proiezione del film che la classe quinta di Colli avrà 

l’opportunità di realizzare grazie al Progetto Cinema con 

le loro ins. e gli Esperti esterni, e che sicuramente 

veicolerà valori e messaggi sulle tematiche sopra 

elencate. 

 

Castel di Lama, li 24/09/2015                                           Le responsabili del progetto: 

                                                                                                     L’ins. Vicaria: Silvana Petrillo 

                                                                                                      L’ins. Rita Gregori 
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““EEdduuccaarree  aallllaa  lleeggaalliittàà””  

ccoolllleeggaattoo  aall  pprrooggeettttoo  dd’’iissttiittuuttoo 

SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Titolo del Progetto: “Prendersi CURA di sé, degli altri e dell’ambiente” 
 

Descrizione sintetica della proposta progettuale: 

Proseguendo il discorso relativo alla pace e alla legalità riconoscibile anche attraverso la denominazione dell’Istituto 

“Falcone e Borsellino” individua nella costituzione la strada maestra da cui si dipanano la garanzia e i diritti dei poveri , 

il rispetto ambientale l’accoglienza, il rispetto delle regole e delle leggi. 

Punti di riferimento saranno le giornate particolari proposte dal ministero e da tutti quegli enti che concorrono al 

rafforzamento della educazione alla solidarietà e alla legalità. 

Dalla giornata mondiale dell’alimentazione alla giornata universale del bambino fino alla giornata della legalità. 

Attraverso un percorso condiviso tutti gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 

attraverso l’arricchimento degli strumenti conoscitivi, potenzieranno la coscienza morale e l’etica della responsabilità 

individuale e sociale. 

Il Progetto rientra nel percorso di CITTADINANZA e COSTITUZIONE, trasversale a tutti gli apprendimenti, e si 

ricollega al valore della legalità, in un’ottica multi e interdisciplinare. 
 

Obiettivi generali del Progetto: 

- Diventare cittadini responsabili e attivi 

- Scegliere e agire in modo consapevole e rispettoso 

- Elaborare idee e formulare giudizi critici 

- Saper cooperare ed essere solidali con gli altri 
 

Obiettivi specifici del Progetto: 

- Rispettare, amare e costruire il Bene comune 

- Individuare e risolvere pacificamente divergenze e conflitti, riconoscendo il valore della diversità 

- Aver cura della propria salute e di quella altrui, costruendo le condizioni adeguate per il benessere psico-fisico di 

ciascuno 
 

Descrizione delle attività di Progetto: 

Con gli alunni, in base ai diversi contesti sociali e scolastici, alla loro età e alle loro esigenze, il progetto assumerà 

forme differenti e si lasceranno ampi margini di flessibilità per le scelte tematiche. 

Agganci a giornate particolari, ad es. l’Accoglienza del primo giorno di scuola, la Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione il 16 Ottobre, la Commemorazione dei Caduti il 4 Novembre, la Giornata Universale del Bambino 

il 20 Novembre, la Festa degli Alberi il 21 Novembre, la Giornata Internazionale dei Migranti il 18 Dicembre, la 

Giornata della Memoria il 27 Gennaio, la Giornata Mondiale contro il Razzismo il 21 Marzo, la Giornata Mondiale 

dell’Acqua il 22 Marzo, la Giornata Mondiale della Salute il 7 Aprile, la Giornata Mondiale della Terra il 22 Aprile, la 

Festa della Liberazione il 25 Aprile, la Giornata della Legalità il 23 Maggio, ecc. 

Gesti di solidarietà, come la raccolta materiale scolastico a Natale per i bambini del Perù e della Bolivia, la Bancarella 

della Solidarietà in occasione della Fiera di S. Felicita nella prima domenica di Marzo a Colli, con scopi benefici, ecc.  

Quindi si  proporranno ancora testi e varie attività (conversazioni, disegni, cartelloni, lavori individuali e di gruppo, 

visione di film,...).   

Eventuale partecipazione a concorsi a carattere particolarmente formativo e culturale, attinenti ai temi della salute, 

dell’alimentazione, della solidarietà, della legalità. 

Visite guidate alla Biblioteca di Ascoli Piceno. 

Con le famiglie si può ipotizzare 1 incontro di approfondimento su una sana e corretta alimentazione, con un 

Nutrizionista. 

Importante per un percorso efficace è l’intesa della scuola con le Amministrazioni Comunali e le varie Associazioni che 

operano nel territorio. 

Utile il riferimento a Libera attraverso la Responsabile del Coordinamento Provinciale, la Sig.ra Paola Senesi, ad es. 

sulle varie iniziative circa la legalità, sulla contraffazione dei prodotti alimentari nel mercato globale, sulla confisca dei 

beni alle mafie. 

Da tener presente anche Il Movimento di Liberazione nelle Marche, nella persona della Sig.ra Rita Forlini. 
Ascoli Piceno, 23/10/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dr. Daniele Marini – 
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Fasi di sviluppo del Progetto: 

Tutto l’a. s. 2015/2016 proseguendo il percorso relativo alla PACE, realizzato lo scorso a.s., secondo il duplice filone 

della pace come fine delle guerre-povertà-ingiustizie-sfruttamenti-malattie..., quindi della garanzia dei diritti dei poveri, 

da tutelare e sostenere, e dello stare bene con se stessi e con gli altri, secondo sani stili di vita e atteggiamenti di 

cooperazione e solidarietà, ecosostenibili ed equosolidali. 

Si progetteranno e realizzeranno iniziative di vario genere, con raccordi interdisciplinari.  

Si riparte da un momento iniziale di riflessione sul Regolamento d’Istituto e sul Patto di corresponsabilità tra Scuola e 

Famiglia, così come saranno testi di riferimento, in primis La Costituzione Italiana, e quindi alcuni libri 

sull’alimentazione (vd. Expo “Nutrire il pianeta...”), sul rispetto ambientale, sulla multi e interculturalità, 

sull’accoglienza, ecc. da acquistare con i soldi della Mostra-Mercato di Giugno. 

Azioni fase di chiusura 

La Giornata della Legalità del 23 Maggio (di cui sopra). La Mostra-Mercato del Libro di fine a.s. con gli elaborati dei 

vari plessi. Rappresentazioni teatrali e saggi di motoria e di musica. 

La proiezione del film che la classe quinta di Colli avrà l’opportunità di realizzare grazie al Progetto Cinema con le loro 

ins. e gli Esperti esterni, e che sicuramente veicolerà valori e messaggi sulle tematiche sopra elencate. 

 

 

 

Beneficiari del Progetto:  

Tutti gli alunni e i docenti e i genitori dell’ISC “Falcone e Borsellino”. 

 

 

Raccordi con il Territorio, Enti pubblici  e Associazioni:  

Raccordi con Enti Locali di riferimento: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Castel di Lama, Comune di Colli del 

Tronto, Comune di Appignano del Tronto, Pro-Loco, Associazione Libera, Istituto di Storia del Movimento di 

Liberazione delle Marche. 

 

Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari: 

Progetto Intercultura, Progetto La musica  a scuola, Leggere con i sensi leggere per il senso che hanno l’obiettivo 

comune di accrescere il senso di responsabilità e di rispetto della legalità. 

 
 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:  

Cooperative learning, lezione frontale, circle time, utilizzo di buone pratiche già esistenti nel DNA dell’ISC. 

Lavagne interattive, classe 2.0, visione di filmati. 

Tempi di realizzazione: gennaio – giugno 2016. 
 

Modalità di valutazione di medio termine: 

Scheda di progetto per i docenti, per gli alunni e per i genitori per individuare eventuali modificazioni rispetto ai 

risultati attesi. 

 
 

Modalità di documentazione, valutazione e comunicazione  dei risultati  finali del Progetto: 

Questionario per valutare il livello acquisito dai vari soggetti sui temi della legalità. Prodotto multimediale. 

 

 
Aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto e diffusione dei risultati: 

Il progetto appare innovativo nel tentativo di dare un peso specifico alle azioni della legalità e di poter valutare quanto 

l’istituzione ne rimane coinvolta. Sarà proposto agli istituti viciniori. I risultati saranno diffusi nel sito dell’istituzione 

scolastica. 

 
Ascoli Piceno, 23/10/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dr. Daniele Marini – 
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ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO 

PLESSO DI APPIGNANO DEL TRONTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
A.S. 2015-2016 

 

 
 

Progetto Ampliamento Offerta Formativa: “La matematica: non solo numeri!” 

 
 

Fasi Articolazione 

Contesto di riferimento 

 

Scuola Secondaria 1° grado. 

Classi 1° - 2° - 3°. 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Nelle Indicazioni Nazionali in modo chiaro si enuncia 

l’importanza della matematica intesa non come elenco di nozioni 

da apprendere, ma ,esaltandone la valenza formativa sociale e 

culturale, si mette in evidenza come  “….le conoscenze 

matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle 

persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in 

stretto rapporto il «pensare» e il «fare» e offrendo strumenti 

adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni 

naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi 

quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la 

descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili 

nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di 

comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri…..” 

A questo proposito diventa fondamentale l’elemento il 

laboratorio, inteso non solo come luogo fisico ma come momento 

in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla 

le conseguenze, progettando e sperimentando, discutendo e 

argomentando le proprie scelte, impara a raccogliere dati, 

negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee 

e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e 

collettive. In questa visione essendo la costruzione del pensiero 

matematico un processo lungo e progressivo nel quale concetti, 

abilità, competenze e atteggiamenti  si ritrovano, si consolidano 

e si sviluppano a più riprese, comportando anche difficoltà 

linguistiche, si richiede  ai ragazzi un’acquisizione graduale del 

linguaggio matematico, che non riguarda in via prioritaria i 

numeri, la padronanza di calcolo, che oggi è spesso affiancata e 

/o sostituita dagli strumenti tecnologici, ma, caratteristica della 

pratica matematica è la risoluzione di problemi, intesi come 

questioni legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a 

carattere ripetitivo o 

quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una 

definizione o una regola, cosa che spesso esclude quei ragazzi 

che hanno difficoltà di apprendimento, memoria a breve termine 

debole, pertanto nell’ottica di una scuola che include, ciascuno 
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guidato dal docente, ma affiancato e sostenuto dal gruppo dei 

pari gradualmente imparerà ad affrontare con fiducia e 

determinazione situazioni problematiche, rappresentandole 

in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, 

dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò 

che è noto e di ciò che s’intende trovare, congetturando soluzioni 

e risultati, individuando possibili strategie risolutive, integrando 

anche visioni diverse imparando ad ascoltare le opinioni altrui 

supportate da elementi cognitivi validi. Un’attenzione particolare 

andrà dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e di 

discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti. 

Attraverso una didattica laboratoriale si cercherà di promuovere 

l’utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative e l’uso delle strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. Si tratterà cioè 

di tener conto di una delle otto competenze chiave raccomandate 

dal Parlamento europeo, quella matematica, ma anche di quella 

competenza trasversale che riguarda la capacità di imparare ad 

imparare “Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire 

abilità di studio” 

Destinatari 

 

Alunni delle classi 1° - 2° - 3°. 

 

Individuazione 

responsabile 

 

Prof.ssa Barbara Stipa 

 

Individuazione team 

progetto 

 

Docenti di Matematica e sostegno (se necessario) 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del 

progetto 

Docenti team + Assistente disabile e/o docente di sostegno 

Alunni delle classi 1° 2° 3°. 

 

Obiettivi formativi 

generali 

da cui nasce il progetto: 

finalità generali del 

progetto in accordo con le 

finalità del POF, della 

programmazione del 

Consiglio di classe 

 
 Favorire la crescita individuale attraverso la 

collaborazione e la condivisione di un’esperienza; 

 Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità;  

 Consolidare le competenze e le abilità di base; 

Obiettivi formativi 

specifici espressi in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

Nell’ambito della programmazione curricolare delle tre 

classi lavorando sui contenuti disciplinare previsti dalla 

programmazione specifica si tenderà a: 

 Potenziare le capacità logiche e critiche. 

 Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la 

risoluzione dello stesso tipo di problema. 
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 Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei 

termini, simboli e linguaggi specifici. 

 lavorare in gruppo; 

 analizzare ed interpretare i testi più significativi della 

tradizione letteraria. 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

“LA MATEMATICA, NON SOLO NUMERI” 

 

Tempi incontri Da Novembre a Maggio 

Risorse economiche 

necessarie 

Compenso eventuali ore aggiuntive docenti; materiale per la 

realizzazione di figure geometriche piane, solide, come 

cartoncini, fermacampioni, colla, pennarelli; risme carta. 

 

Risultati attesi nell’ambito 

delle tre classi e comunque 

alla fine del percorso 

triennale 

 L’alunno padroneggia le diverse rappresentazioni dei 

numeri  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo 

le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) 

si orienta con valutazioni di probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 

 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, conoscenze ed 

abilità, indispensabili per vivere nel rispetto dei valori 

della vita; 

 

  

   

Appignano del Tronto, 30 Settembre 2015 

                                                 Responsabile del Progetto  

                             Prof.ssa Barbara Stipa 
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IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

  

PPRROOGGEETTTTOO    

““LLaabboorraattoorrii””  

  

RREECCUUPPEERROO  ––  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  

PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  
  

  

  

FFaassii  AArrttiiccoollaazziioonnee  TTeemmppii  

CCoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  11°°  ggrraaddoo  

CCllaassssii  11°°  --  22°°  --  33°°  
  

IInnddiivviidduuaazziioonnee//  

ddeeffiinniizziioonnee  pprroobblleemmaa  

--  ccaarreennzzee  ddii  bbaassee  nneeii  ddiivveerrssii  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii    

--  mmaannccaannzzaa  ddii  tteemmppii  nneecceessssaarrii  ppeerr  iill  ppootteennzziiaammeennttoo  

ddeellllee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  ee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  
  

DDeessttiinnaattaarrii  AAlluunnnnii  ddeellllee  ccllaassssii  11°°  --  22°°  --  33°°    

IInnddiivviidduuaazziioonnee  

rreessppoonnssaabbiillee  
PPrrooff..ssssaa  GGaaeettaannoo  AAssssuunnttiinnaa    

IInnddiivviidduuaazziioonnee  tteeaamm  

pprrooggeettttoo  

 

  PPrrooff..ssssee  TTuullllii  EE..,,  SSttiippaa  BB..,,  CCaallcciinnaarroo  MM..PP..;;    

((PPiieerraannttoozzzzii  II..,,  MMaarroozzzzii  KK..,,  CCaallvvaarreessii  FF..  ++  AAssss..ttee  

ddiissaabbiillee))..    
  

  

SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  

nneellll’’aattttuuaazziioonnee    

ddeell  pprrooggeettttoo  

DDoocceennttii  tteeaamm  ++  aassssiisstteennttee  ddiissaabbiillee  
AAlluunnnnii  ddeellllee  ccllaassssii  11°°  22°°  33°°  

  

OObbiieettttiivvii  

OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII    
  

11..  RReeccuuppeerraarree  ee  ppootteennzziiaarree  ggllii  aapppprreennddiimmeennttii  

ddiisscciipplliinnaarrii  

22..  FFaarr  aaccqquuiissiirree  ee  ccoonnssoolliiddaarree  iill  mmeettooddoo  ddii  ssttuuddiioo  

33..  CCoollmmaarree  llee  llaaccuunnee  nneellllee  ccoonnoosscceennzzee  bbaassiillaarrii  ddeeggllii  

aalluunnnnii  

44..  PPootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  tteeccnnoollooggiicchhee  

55..  PPootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  mmuussiiccaallii  

  

TTiittoolloo//ssoottttoottiittoolloo  

eesspplliiccaattiivvoo  

PPRROOGGEETTTTOO  RREECCUUPPEERROO  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  EE  

PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  
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TTeemmppii  
IIII°°  qquuaaddrriimmeessttrree  ffeebbbbrraaiioo//mmaarrzzoo  22001166    sseegguuiirràà  

ccaalleennddaarriioo  iinnccoonnttrrii  
  

RRiissoorrssee    uummaannee  

nneecceessssaarriiee  
DDoocceennttii  ddeell  tteeaamm  ++  ccoollllaabboorraattoorree  ssccoollaassttiiccoo    

RRiissoorrssee    nneecceessssaarriiee  

RRiissmmee  ddii  ccaarrttaa,,  mmaatteerriiaallee  ddii  ffaacciillee  ccoonnssuummoo,,  lliibbrrii  ddii  

lleettttuurraa,,  lliibbrrii  ddii  tteessttoo,,  lliibbrrii  ddii  ssoosstteeggnnoo  lliinngguuiissttiiccoo,,  

lliibbrrii  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa,,  mmaatteerriiaallee  tteeccnniiccoo  ssppeecciiaalliissttiiccoo  

ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ddii  €€115500  

  

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

nneecceessssaarriiee  
33  oorree  ccaadd..  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  cciirrccaa  6600  oorree      

RRiissuullttaattii  aatttteessii  RReeccuuppeerroo,,  ccoonnssoolliiddaammeennttoo,,  ppootteennzziiaammeennttoo      

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  aazziioonnii  

LLeettttuurraa  bbrraannii,,  rriifflleessssiioonnii  ssuullllee  ssttrruuttttuurree  

ggrraammmmaattiiccaallii  ee  ssiinnttaattttiicchhee,,  eesseerrcciizzii  ssuullllee  aabbiilliittàà  

mmaatteemmaattiicchhee,,  aassccoollttoo  ccaasssseettttee..  

RRiieellaabboorraazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  ee  aa  

ggrruuppppii..    

  

MMooddiiffiiccaazziioonnii  IInn  iittiinneerree,,  ssee  nneecceessssaarriiee    

AAzziioonnii  ffaassee  ddii  cchhiiuussuurraa  VVaalluuttaazziioonnii  iinnddiivviidduuaallii    

  

  

  

                                                                                                                                                                            RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
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ISC FALCONE E BORSELLINO 

A.S. 2015/2016 

 

PROGETTO : EDUCAZIONE FISICA 
 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento  IL PLESSO DI VIA ADIGE CLASSI 3^-

4^-5^ 

 CLASSI II A-B DEL PLESSO DI COLLI 

DEL TRONTO 

 

GENNAIO 

MAGGIO 

Individuazione/definizi

one problema 

Le insegnanti di motoria delle classi prima, terza,  

e quinta di VIA ADIGE  e della classe QUINTA DI 

Colli del Tronto ritengono che la scuola debba 

offrire agli alunni possibilità gioiose per misurare 

l’efficienza della propria corporeità, situazioni 

organizzative in cui il singolo realizza 

l’integrazione nel gruppo e apprezza il contributo 

degli altri per esprimere completamente le sue 

potenzialità. 

 

 

Destinatari Gli alunni delle classi  terza, quarta e quinta del 

plesso di via Adige 

N°  DI ALUNNI :  17+24+ 25 (via Adige) 

Gli alunni delle classi seconde di Colli del 

Tronto 

 

Individuazione 

responsabile 

Responsabile del progetto: SILVANA PETRILLO  

Individuazione team 

progetto 

PETRILLO, BASILE, FABI CANNELLA, 

CANDELLORI 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del 

progetto 

PETRILLO n°ore 15, BASILE n°ore 15, FABI 

CANNELLA n° ORE 15, CANDELLORI n°ore 15.  

Personale ATA 

 

Obiettivi  

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Migliorare la capacità di orientamento del 

proprio corpo nello spazio e nel tempo. 

2. Migliorare la capacità di controllo 

posturale. 

3. Elaborare risposte motorie corrette. 

4. Sviluppare l’autocontrollo e il rispetto delle 

regole. 

5. Sviluppare comportamenti sociali positivi: 
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passare dallo stadio egocentrico alla 

dimensione collettiva; 

6. Consolidare la fiducia in se stessi. 

7. Affinare le capacità coordinative. 

8. Utilizzare attrezzi per educare e sviluppare 

capacità motorie. 

9. Migliorare le qualità condizionali dell’atto 

motorio e le capacità di equilibrio. 

10. Affinare la coordinazione dinamica 

generale e oculo-manuale. 

11. Partecipare ad attività di gioco-sport e a 

giochi della tradizione popolare. 

12. Utilizzare il linguaggio gestuale in 

combinazioni motorie libere e guidate a 

ritmo di musica. 

 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

GIOCARE CON IL CORPO  

Tempi GENNAIO / MAGGIO  

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

PETRILLO n°ore 15, BASILE n°ore 15,  

 

FABI CANNELLA 15, CANDELLORI n°ore 15.  

 

 

Risorse umane 

necessarie 

LE INSEGNANTI : PETRILLO, BASILE, FABI 

CANNELLA, CANDELLORI 

 

 

Risorse economiche 

necessarie 

 SPESE PER DOCENZA : 45 ORE (VIA 

ADIGE) 

 SPESE PER DOCENZA: 15 ORE (COLLI 

DEL TRONTO) 

Acquisto materiali per saggio finale 200 euro. 

Acquisto attrezzi palestra 200 euro 

 

Risultati attesi  Conoscere il proprio corpo e, in maniera 

elementare, il suo funzionamento; 

 Consolidare schemi motori statici e 

dinamici; 

 Consentire,  attraverso attività ludiche di 

gruppo, un equilibrato ed armonico 

sviluppo del proprio corpo; 

 Valutare criticamente le esperienze motorie 

e sportive nel rispetto delle regole; 

 Collegare la motricità all’acquisizione di 

abilità relative alla comunicazione  

 



106 

 

musicale,gestuale e mimica 

Programmazione azioni Interventi su gruppi omogenei / eterogenei in 

orario  facoltativo aggiuntivo sia per gli alunni che 

per le insegnanti. (giovedì pomeriggio uso della 

palestra della scuola dalle 14:30 alle 16:30), 

attività di 2 ore  . 

 

 

Monitoraggi Verranno effettuati ogni tre mesi e al termine 

dell’a.s. 

 

Modificazioni Eventuali modificazioni saranno concordate dal 

team di progetto. 

 

Protezione del piano Le insegnanti sono disponibili alla massima 

collaborazione  per la soluzione dei problemi nel 

caso di imprevisti nel corso di svolgimento del 

progetto. 

 

Azioni fase di chiusura Si effettueranno verifiche periodiche attraverso 

osservazione mirata e registrata in riferimento agli 

obiettivi formativi programmati. 

Il progetto si concluderà con un saggio finale. 

 

 

Valore aggiunto Le attività sono finalizzate a sviluppare negli 

alunni dinamiche relazionali, affettive e motorie. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

SILVANA PETRILLO 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

Falcone e Borsellino 

Ascoli Piceno 

 

PROGETTO AMBIENTALE 

“IL GIARDINORTO…..L’ORTO BIOLOGICO A SCUOLA” 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA ADIGE 

a.s.2015-2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Gli alunni di classe 1^A-1B -2^-3^-4^-5^del 

plesso di via Adige. 

 

Individuazione/definizione 

problema 

Gli insegnanti,insieme agli alunni e ad alcuni 

genitori e nonni, già da diversi anni, portano 

avanti un progetto di orticultura biologica a 

scuola, consapevoli che, la realizzazione di 

un orto didattico,  rappresenti un’esperienza 

altamente educativa. 

La scelta di una didattica attiva,l’esperienza 

di lavorare in un laboratorio all’aperto a 

contatto con la natura,  favoriscono,infatti, lo 

sviluppo delle capacità di lettura degli aspetti 

e dei problemi dell’ambiente circostante;  

rendono consapevoli gli alunni del delicato 

equilibrio dell’ecosistema di cui fanno parte, 

e ne promuovono l’acquisizione di 

comportamenti ecologicamente sostenibili 

tesi al rispetto della natura , ad una sana 

alimentazione. 

 

 

Destinatari Partecipano al progetto  gli alunni delle 

classi 1^A-1B -2^-3^-4^-5^.  

 

Individuazione 

responsabile 

Ins.Tucci Paola 

 

 

Individuazione team 

progetto 

Partecipano al progetto 6 insegnanti    

 

 

Obiettivi OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Stabilire relazioni significative con gli 

adulti e i compagni nell’ambito di un 

gruppo. 

 Sviluppare un comportamento attivo 

di cooperazione nel rispetto delle 
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regole. 

 Sviluppare una coscienza ambientale 

del rispetto del territorio. 

 Rafforzare il senso di appartenenza 

verso l’ambiente in cui si vive e si 

studia 

 Acquisire una mentalità ecologica per 

contribuire al miglioramento della 

qualità della vita. 

 Riflettere sul rapporto uomo/ambiente 

e sull’alterazione degli equilibri 

naturali 

 Conoscere le problematiche inerenti 

l’uso di pesticidi, dei fertilizzanti. Dei 

diserbanti in agricoltura. 

 Comprendere che la “diversità 

biologica” intesa come varietà degli 

organismi è minacciata dal 

progressivo aumento dei fattori 

inquinanti. 

 Comprendere che la tutela della 

biodiversità è importante per la 

salvaguardia della specie dei viventi e 

degli habitat naturali. 

 Saper ricercare soluzioni adottate 

dall’agricoltura biologica (compost e 

pesticidi naturali) . 

 Saper preparare ed usare fertilizzanti e 

pesticidi naturali. 

 Saper individuare le relazioni esistenti 

tra bisogni, fruibilità e tutela dello 

spazio verde. 

 Saper agire sperimentalmente per 

comprendere i fenomeni e le regole 

del loro svolgersi. 

 Saper progettare un orto biologico 

 Saper realizzare un orto biologico. 

 Saper usare strumenti di lavoro 

appropriati e specifici. 

 Conoscere le caratteristiche delle 

piante messe a dimora nell’orto. 

 Realizzare un ciclo produttivo con le 
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piante coltivate. 

 Educare ad una alimentazione corretta 

per la salute. 

 Prendere coscienza elle caratteristiche 

di un’alimentazione biologica. 

 Capire l’importanza della presenza di 

frutta e verdura nell’alimentazione 

quotidiana. 

 Osservare, analizzare e descrivere i 

fenomeni osservati 

 Saper  registrare i mutamenti. 

 Saper utilizzare in modo appropriato, 

strumenti e materiali per eseguire in 

autonomia un procedimento condiviso. 

 Saper documentare i percorsi svolti 

 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

PROGETTO AMBIENTALE:   

“IL GIARDINORTO….L’ORTO 

BIOLOGICO A SCUOLA” 

 

Tempi FEBBRAIO-MARZO- APRILE- MAGGIO 

 

 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Le insegnanti  coinvolte nel progetto 

effettueranno le attività previste con gli 

alunni, sia in orario curricolare che extra  

curriculare per un totale di 80 ore. 

 

Verrà 

stilato un 

calendario 

degli 

incontri. 

Risorse umane necessarie Per l’apertura della scuola in orario 

pomeridiano è richiesta la presenza del 

personale ausiliario 

Si richiede la collaborazione di esperti del 

settore: 

 genitori e nonni agricoltori; 

 esperto in agraria. 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer- enciclopedie multimediali-CD- 

microscopio, macchina fotografica ecc.. 

 

Risorse economiche 

necessarie 

Spese per l’acquisto di materiale per la 

realizzazione dell’orto :  piccoli alberi ( 

ulivo, melograno ciliegio),piantine di ortaggi 

e legumi, vasi, kit per esperimenti sui 

vegetali, attrezzi  vari,ecc..)  

 

Risultati attesi Le proposte educative che si realizzano nel 

laboratorio, partono dall’esperienza e 

attraverso una progettualità basata sulla 
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ricerca-azione aiutano l’alunno a cogliere il 

senso del suo imparare. 

Programmazione azioni  Incontro delle insegnanti 

interessate per individuare le 

problematiche e mettere a punto il 

progetto. 

 Individuazione degli obiettivi 

formativi relativi al progetto. 

 Compilazione della scheda 

progettuale: individuazione degli 

obiettivi,degli spazi, dei tempi e dei 

modi. 

 Incontri di progettazione-

coordinamento delle attività da 

svolgere in classe e all’aperto 

(distribuite secondo necessità). 

 Verifiche in itinere e finali. 

 Socializzazione del percorso 

educativo-didattico.(Festa di fine 

anno) 

 

Modificazioni Le modifiche, se necessarie,verranno 

effettuate in itinere. 

 

Azioni fase di chiusura Il percorso educativo- didattico verrà 

socializzato all’extrascuola con una festa di 

fine anno , che prevede l’assaggio di alcuni 

prodotti dell’orto biologico. Ai genitori degli 

alunni verrà consegnato un barattolino 

contenente una miscellanea di erbe 

aromatiche . 

 

Valore aggiunto  Il contesto formativo “l’ambiente” e le 

attività proposte, favoriscono e stimolano gli 

alunni,alla ricerca, alla riflessione, alla 

sperimentazione e alla soluzione dei 

problemi. 

Le attività manuali, inoltre, finalizzate alla 

realizzazione di un orto biologico, 

promuovono il senso di responsabilità ed 

offrono l’opportunità di conoscere 

l’ambiente attraverso comportamenti attivi e 

di cooperazione. 

 

 

 

         Responsabile del progetto                                                       



111 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO 

PLESSO DI APPIGNANO DEL TRONTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

A.S. 2015-2016 

Progetto “Motoria…mente” 

Fasi Articolazione 

Contesto di riferimento Scuola Secondaria 1° grado. 

Classi 1° - 2° - 3°. 

Individuazione/definizione 

problema 

- Carenze nell’ambito di alcune capacità e abilità motorie. 

- Mancanza di tempi necessari per il loro potenziamento. 

Destinatari Alunni delle classi 1° - 2° - 3°. 

Individuazione 

responsabile 

Prof.ssa Laura Fulgenzi 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Docente disciplinare + Assistente disabile.  

Alunni delle classi 1° 2° 3°. 

Obiettivi OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Migliorare le capacità condizionali. 

2. Migliorare le capacità coordinative. 

3. Far acquisire e consolidare schemi motori semplici e 

complessi. 

4. Consolidare la conoscenza dei regolamenti degli sport 

trattati durante le lezioni. 

5. Colmare le lacune nell’esecuzione degli schemi motori di 

base. 

6. Sviluppare autonomia. 

7. Migliorare la capacità di autovalutazione. 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

Progetto “Motoria…mente” – consolidamento  e miglioramento 

delle capacità e delle abilità motorie. 

Tempi Dicembre – Febbraio (calendario incontri indicativo) 

 19/11, 26/11, 03/12, 10/12 classi 2a e 3a 

 17/12, 07/01, 14/01, 21/01 classe 1a 

Tempi incontri  2 ore e 30  cad. per un totale di 20 ore. (Le classi seconda e terza 

svolgono lezione insieme). L’orario previsto è dalle  

13: 25 alle 15:55 (indicativo). 

Risorse economiche 

necessarie 

Compenso ore aggiuntive docenti. 

Risultati attesi Recupero, consolidamento, potenziamento. 

 

 Ottobre 2015        Responsabile del Progetto  

                 Prof.ssa Laura Fulgenzi 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“FALCONE E BORSELLINO” 

 

PROGETTO  “INSIEME CON GIOIA” 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Tutti gli alunni di Scuola dell’Infanzia dei plessi di: 

Appignano del Tr., Colli del Tr. e  Villa S. Antonio  

 

Individuazione/ definizione 

del progetto 

Il progetto si sviluppa intorno a nuclei dedicati alle 

feste di aggregazione più importanti dell’anno. 

I bambini faranno un divertentissimo viaggio alla  

scoperta delle tradizioni legate ad ogni festività e 

saranno aiutati a percepire l’atmosfera magica, di 

serenità, gioia e allegria, che si crea durante i 

momenti speciali che si susseguono nel corso 

dell’anno: 

- la festa di S. Martino (Appignano del Tr.) 

- la festa di Natale 

- la festa di Carnevale  

- la festa di fine anno 

Ogni plesso farà riferimento alla propria realtà 

scolastica e locale. Verranno realizzati così quei 

momenti di forte coinvolgimento e aggregazione 

scuola-famiglia che ormai da anni ogni scuola attua. 

 

Destinatari  Tutti gli alunni di 3, 4 e 5 anni  

Individuazione responsabile Piunti Romina  

Individuazione team progetto Appignano del Tr.: Losani Giuliana, Montazzoli 

Luisa e Sermarini Pasqualina, Soletti Donatella 

Colli del Tr.: Alesiani Carla, Cameli Barbara, Ciotti 

Rosella, De Paoli Filomena, Ferretti Valeria, 

Marzioni Sara, Leone Cinzia, Proietti Lara, Rosetti 

Meri,  Sacripante Marina 

Villa S. Antonio: Galiè Domenica, Miglietta 

Simonetta, Nepa Patrizia e Piunti Romina 

 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Insegnanti, alunni, collaboratori scolastici, 

rappresentanti dei genitori 

 

Obiettivi formativi o comunicare esperienze ed emozioni 

o lavorare in modo costruttivo e creativo con 

gli altri bambini 

o favorire le capacità di ascolto e 

drammatizzazione 

o esplorare, vivere e percorrere lo spazio 

o comprendere i segni, i significati e i valori di 

feste emotivamente coinvolgenti 

o vivere con allegria e gioia il clima della festa 

con i compagni, i genitori e le insegnanti 

o esercitare le potenzialità espressive del corpo 

o acquisire e migliorare la coordinazione 
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motoria 

Titolo/sottotitolo esplicativo 

 

Momenti speciali a scuola  

Tempi  Da Novembre a Giugno   

Tempi incontri 

coordinamento/ ore per 

docenti 

Le ore di programmazione rientrano nel calendario 

annuale di extra docenza 

Ore di extradocenza: 7 ore pro capite 

Verrà stilato 

un 

calendario 

Risorse umane necessarie Si richiede la collaborazione dei rappresentanti dei 

genitori 

 

Risorse tecnologiche 

strutturate 

Materiali strutturati, stereo, CD, microfoni, 

materiale di facile consumo (carta di vario genere e 

colori) 

 

Risorse economiche necessarie Spese personale docente n° 126 ore totale di extra 

docenza 

 

Risultati attesi Le attività proposte per questo progetto ( favole, 

rappresentazioni grafiche, lavoretti, canzoni, poesie 

e filastrocche, giochi ed attività motorie, 

drammatizzazioni) mirano a rafforzare negli alunni 

lo spirito di gruppo, a migliorare le relazioni tra i 

bambini, a regalare splendide emozioni a grandi e 

piccini, lasciando un ricordo positivo delle 

esperienze didattiche più significative 

 

Programmazione azioni o analisi dei bisogni emersi dall’osservazione e 

dalle conversazioni effettuate con i bambini 

o individuazione degli obiettivi formativi 

relativi al progetto 

o compilazione della scheda progettuale: 

obiettivi, spazi, tempi, modi e mezzi 

o incontri di progettazione-coordinamento 

delle attività da svolgere in sezione, in salone 

e in giardino 

o verifiche in itinere e finali 

o socializzazione del percorso didattico 

 

Modificazioni  Le modifiche, se necessarie, verranno effettuate in 

itinere 

 

Azioni fase di chiusura Il percorso educativo didattico verrà socializzato 

all’extrascuola 

 

Valore aggiunto Il valore educativo di questo progetto è rilevante in 

quanto i bambini sviluppano e rafforzano la fiducia 

in se stessi, l’autonomia e la capacità di collaborare 

con gli altri e rispettarli. Inoltre, è un dato 

confermato dal successo degli anni scorsi, che tutti 

(bambini e adulti) partecipano con grande 

entusiasmo e curiosità 

 

 

        La responsabile del progetto 

         Piunti Romina 
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          IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

    ““FFAALLCCOONNEE  EE  BBOORRSSEELLLLIINNOO  

          PPRROOGGEETTTTOO  CCIINNEEMMAA  

  

PPlleessssoo::  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  
  

CCllaassssee::  VV  AA    

  

IInnsseeggnnaannttee  RReessppoonnssaabbiillee::  RRIITTAA  GGRREEGGOORRII  

  

EESSPPEERRTTII  ddii  CCiinneemmaa    

PPaalliioottttii  GGiiaannlluuccaa  ee  CCaammppaanneellllii  MM..  LLuuiissaa    

  

PPEERRIIOODDOO  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

  IIll  pprrooggeettttoo  ssii  eeffffeettttuueerràà  iinnddiiccaattiivvaammeennttee  ddaa  mmeettàà  ffeebbbbrraaiioo  ddeellll’’aannnnoo  

ssccoollaassttiiccoo  22001155--22001166,,  ccoonn  ccaaddeennzzaa  sseettttiimmaannaallee,,  iinn  oorraarriioo  ssccoollaassttiiccoo..    

DDuurraannttee  llee  oorree  ddii  lleezziioonnee  ii  dduuee  eessppeerrttii  llaavvoorreerraannnnoo  ggeenneerraallmmeennttee  iinnssiieemmee,,  mmaa  

ssii  pprreevveeddoonnoo  aanncchhee  iinntteerrvveennttii  ddiissttiinnttii..  

  

CCOONNTTEESSTTOO  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO::  ll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  iinntteerrnnoo  eedd  eesstteerrnnoo..  

  

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII::  IIll  pprrooggeettttoo  ssaarràà  ffiinnaannzziiaattoo  ddaallllaa  BBaannccaa  PPiicceennaa  TTrruueennttiinnaa  ee  

CCrreeddiittoo  CCooooppeerraattiivvoo  ddii  AAccqquuaavviivvaa  ((AAPP))  

  

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  

  LL’’oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  ssaarràà  qquueelllloo  ddii  aannaalliizzzzaarree  ee  ddii  ccaappiirree  ccoommee  iill  

lliinngguuaaggggiioo  ddeell  cciinneemmaa  vveeiiccoollii,,  aattttrraavveerrssoo  ppaarrttiiccoollaarrii  sscceellttee  ssttiilliissttiicchhee  ((aadd  

eesseemmppiioo  sscceellttee  ddii  iinnqquuaaddrraattuurree,,  iill  mmoonnttaaggggiioo,,  llaa  ccoolloonnnnaa  ssoonnoorraa……)),,  uunn  

mmeessssaaggggiioo  bbeenn  pprreecciissoo..  IIll  tteemmaa  pprrooppoossttoo  aa  ssccuuoollaa  èè  iill  cceenntteennaarriioo  ddeellllaa  gguueerrrraa  

mmoonnddiiaallee..  AAnncchhee  iinn  IIttaalliiaa..  PPeerr  rriiccoorrddaarree  cchhee  ccoossaa??  LL’’eelleennccoo  ddeellllee  ccoossee  ddaa  

rriiccoorrddaarree  èè  sseennzzaa  ffiinnee..  PPeerr  nnooii,,  rriiccoorrddaarree  llaa  gguueerrrraa  ssiiggnniiffiiccaa  ssoopprraattttuuttttoo  

rriippeerrccoorrrreerree  llee  ffaassii  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  llee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  ddeell  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo..  SSii  

cceerrcchheerràà  qquuiinnddii  ddii  rreeaalliizzzzaarree  22  ssppoott  ssuull  tteemmaa  ““gguueerrrraa””  ccoommee  ssiimmbboolloo..  IIll  

pprrooggeettttoo  ccooiinnvvoollggeerràà  nnoonn  ssoolloo  llaa  ccllaassssee  IIVV  mmaa  aanncchhee  llee  aallttrree  ccllaassssii  aattttrraavveerrssoo  iill  

rreeppeerriimmeennttoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ccaarrttaacceeoo  ee  ffoottooggrraaffiiccoo  ffoorrnniittoo  ddaallllee  ffaammiigglliiee  cchhee  

rriippeerrccoorrrroonnoo  pprroopprriioo  qquueell  ppeerriiooddoo..  VVeerrrràà  ppooii  aasssseemmbbllaattoo  iill  ttuuttttoo  ddaannddoo  uunn  

sseennssoo  llooggiiccoo  qquuiinnddii  uunn  oorrddiinnee  aallllee  iimmmmaaggiinnii..  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  EEDDUUCCAATTIIVVOO--DDIIDDAATTTTIICCII  

  PPootteennzziiaarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  llee  ccaappaacciittàà  eesspprreessssiivvee  ee  ccrreeaattiivvee  ddii  cciiaassccuunnoo..  
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  FFaavvoorriirree  uunnaa  ggeessttiioonnee  aauuttoonnoommaa  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  ssffeerraa  

ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aauuddiioovviissiivvaa..  

  AAttttiivvaarree  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ccoonnoosscciittiivvee  cchhee  uuttiilliizzzziinnoo  llaa  pplluurraalliittàà  ddeeii  

lliinngguuaaggggii  pprroopprrii  ddeell  vviissssuuttoo  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ffoorrnneennddoo  ccaappaacciittàà  ddii  

rriifflleessssiioonnee,,  ddii  ddeeccooddiiffiiccaa,,  ddii  uussoo  aattttiivvoo  ee  ccrriittiiccoo  rriigguuaarrddoo  aaii  mmeessssaaggggii  ee  aaii  

vvaalloorrii  cchhee  iill  lliinngguuaaggggiioo  cciinneemmaattooggrraaffiiccoo  ttrraassmmeettttee..  

  EEdduuccaarree  aaii  mmeeddiiaa  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  tteessttoo  

aauuddiioovviissiivvoo  ee  uussoo  ddeellllee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee..  

  OOsssseerrvvaarree  ee  ccoommpprreennddeerree  ll’’uussoo  ddeeii  lliinngguuaaggggii  vviissiivvii  ssppeecciiffiiccii  ee  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  tteeccnniicchhee  eesspprreessssiivvee..  

  PPrroodduurrrree  ee  rriieellaabboorraarree  mmeessssaaggggii  vviissiivvii..  

  SSvviilluuppppaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  lleettttuurraa  ccoonnssaappeevvoollee  ee  ccrriittiiccaa  ddii  ppeerrccoorrssii  

aarrttiissttiiccii  ee  ggrraaffiiccii  ppeerr  ccoogglliieerrnnee  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo,,  ccuullttuurraallee  eedd  eesstteettiiccoo..  

  

  

MMAATTEERRIIAALLII  EE  MMEEZZZZII  ::  ccaarrttaacceeoo  ee  tteeccnnoollooggiiccii  

  

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE::  ddiisseeggnnii,,  ccaarrtteelllloonnii,,  eellaabboorraattii  ddii  vvaarriioo  ttiippoo,,  rreeaalliizzzzaattii  

ccoonn  tteeccnniicchhee  ee  mmeezzzzii  ddiivveerrssii;;  uunn  pprrooddoottttoo  ffiinnaallee  ddaa  pprreesseennttaarree  aallllaa  ffiinnee  

ddeellll’’aa..ss..  ((pprriimmii  ddii  GGiiuuggnnoo))  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllee  ffaammiigglliiee,,  ddeellll’’iinntteerraa  

ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa..    

  

  
                RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo      

                                        GGrreeggoorrii  RRiittaa  
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

 “FALCONE E BORSELLINO 

Progetto “SCUOLA SICURA” 

  
Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento L’I.S.C. “ Falcone e Borsellino” di  Castel di 

Lama: 

plessi di scuola Primaria di Via Adige, Villa S. 

Antonio,  Colli del Tronto, Appignano del 

Tronto;  plesso di scuola Secondaria I grado di 

Appignano del Tronto. 

Anno 

scolastico 

2015 - 

2016 

 

 

 Individuazione/definizione 

problema 

L’efficacia dell’insegnamento è fortemente 

connessa al livello di adeguatezza degli ambienti 

scolastici; in tal senso l'esigenza di mantenere 

ambienti idonei per il corpo docente e per gli 

alunni, nello spirito di quanto sancito dal D. Lgs. 

81/2008, richiede un controllo costante e 

puntuale degli spazi della scuola. A tale scopo si 

ritiene di dover conferire incarichi aggiuntivi a  

figure preparate a tale compito. 

Destinatari Tutti i soggetti che usufruiscono degli  spazi 

scolastici. 

 

Individuazione 

responsabile 

  

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 

Insegnanti  preposti alla sicurezza: 

Verdesi Anna Maria, Galiè Domenica, Marzioni 

Sara, Sermarini Pasqualina, Basile Lucia, Cori 

Ornella; collaboratori scolastici  Antolini  

Giovanni - Lanciotti Dante. 

 

Obiettivi Confermare la commissione “SICUREZZA” che 

ha l’incarico di: 

 redigere il piano di evacuazione; 

 verificare situazioni di pericolo e 

segnalarle immediatamente al Capo 

d’Istituto;  

 redigere il registro della gestione delle 

emergenze, verifiche periodiche – 

esercitazioni semestrali; 

 aggiornare alla fine dell’anno  scolastico il 

documento di valutazione dei rischi in 

relazione al plesso di appartenenza. 
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 essere disponibile per chiamate del 

metronotte per apertura edificio scolastico 

(per il Collaboratore scolastico). 

Tempi Incontri in orario pomeridiano dei componenti 

della commissione  

 

Anno 

scolastico 

2016 - 16 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

Numero 4  incontri di 2 ore  circa per preposto   

coinvolto. 

Risorse umane necessarie Insegnanti  scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, collaboratore scolastico. 

 

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Computer   

Risorse economiche 

necessarie 

8  ore =  x  6 insegnanti  tot.  48 

……. ore= forfettario per collaboratori  scolastici 

 

Programmazione azioni Controllo e mantenimento delle opportune 

condizioni di sicurezza all’interno dell’ambiente  

scolastico. 

Prevenzione/rilevazione rischi. 

Incontri periodici di verifica.  

Passaggio immediato delle informazioni al 

Dirigente Scolastico. 

 

Monitoraggi I preposti , su modello predisposto, 

documenteranno le ore aggiuntive svolte . 

 

                                                                              
                                                                                                                                                                          RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  “FALCONE E BORSELLINO 
 

Progetto “SCUOLA SICURA” 

CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di scuola primaria di Colli del Tronto. 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“A SCUOLA DI SICUREZZA” – CORTOMETRAGGIO 

Descrizione: 
Il progetto ha come obiettivo la produzione di un audiovisivo relativo alle problematiche 
riguardanti sicurezza e prevenzione del rischio nella scuola, nel quale saranno coinvolti gli 
studenti delle classi seconde e volontari o rappresentanti di vari enti quali croce rossa, 
vigili del fuoco, protezione civile. Nella prima parte sono previsti 3 incontri con i 
rappresentanti degli enti, le insegnanti delle classi seconde e gli alunni, durante i quali si 
ispezionerà la propria scuola, osservando in maniera diretta e finalizzata l’edificio 
(attraverso criteri o osservazioni guida fornite dai volontari e dalle insegnanti), i bambini 
esamineranno i vari ambienti d’apprendimento utilizzati da loro. In questi incontri si 
metteranno in evidenza i punti di forza a proposito della sicurezza del proprio edificio 
scolastico e si osserverà se ci sono criticità di cui tenere conto. Di seguito verranno 
analizzate le modalità attraverso le quali l’ISC ha cercato di ridurre il rischio laddove sono 
presenti problematiche, cercando di adattare e predisporre ambienti d’apprendimento 
sicuri, adattando i luoghi o  utilizzando strategie e promuovendo consapevolezza negli 
alunni dei comportamenti corretti e opportuni nella quotidianità e nell’emergenza. 
Verranno poi individuate, in classe, attraverso lavori di gruppo, alcuni luoghi e alcune 
situazioni che saranno presenti in un film preparato dalle insegnanti, dall’esperto di 
audiovisi e dagli alunni e che saranno inseriti in un canovaccio già predisposto su cui si 
potrà lavorare insieme alle classi mettendo in evidenza gli aspetti principali e importanti   
secondo i quali si può definire sicuro un edificio scolastico e i comportamenti fondamentali 
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per fruire dei suoi ambienti di apprendimento in modo corretto rispetto alle norme della 
sicurezza. 
Il filmato sarà trasmesso attraverso degli schermi in tutte le aule entro la successiva 
giornata della sicurezza. Inoltre saranno compiute attività di automonitoraggio attraverso 
la telecamera, in cui i bambini delle altre classi del plesso possono osservare gli ambienti 
e i propri comportamenti in tali spazi, in modo da sviluppare un certo livello di 
consapevolezza rispetto al rischio e alla manutenzione degli spazi che formano il contesto 
di apprendimento e di cui loro stessi sono fruitori. 
 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
I principali aspetti che rendono la proposta originale sono: l’uso dell’audiovisivo per 
stimolare immedesimazione e autoconsapevolezza negli alunni di come gli ambienti di 
apprendimento delle propria scuola sono predisposti e di come vanno utilizzati e 
mantenuti. 

La cognizione che in termini di sicurezza è spesso possibile ridurre il rischio con un’analisi 
attenta degli edifici scolastici, attraverso uno studio maggiormente dettagliato degli 
ambienti di apprendimento. La loro conoscenza particolareggiata pone questioni diverse 
sulla loro fruizione e permette al bambino di orientare spontaneamente il suo 
comportamento verso un uso e una manutenzione corretti, sia in caso di emergenza che 
non.  

Rendere il bambino protagonista della ricerca e dell’analisi degli aspetti relativi alla 
sicurezza scolastica direttamente nel suo ambiente di apprendimento, lo pone già in 
un’ottica di prevenzione del rischio perché si cambia, in questa maniera il suo modo di 
guardare ed osservare lo spazio che vive e di cui si fa esperienza continua, in questo 
caso lo spazio scuola, ma una volta forniti i criteri per osservare gli ambienti in termini di 
sicurezza, si accompagnerà, attraverso questa esperienza, questo alunno a diventare 
una persona più accorta in termini di sicurezza e prevenzione. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il progetto è del tutto aderente alla promozione di buone pratiche e alla diffusione della 
cultura della sicurezza, sia perché investe sullo sviluppo della consapevolezza da parte 
dei bambini, li fa confrontare con gli aspetti che riguardano la sicurezza, nel luogo stesso 
in cui vivono e di cui fruiscono per il loro apprendimento, sia perché promuove il “gioco di 
ruolo” ponendo i bambini quasi nella posizione di tecnici, facendoli così interrogare sulla 
sicurezza che dipende dalla predisposizione di luoghi idonei e su quella che dipende dalla 
gestione dei propri e degli altrui comportamenti. Inoltre l’utilizzo del filmato come 
strumento narrativo, pone l’alunno nella condizione di dover restituire ad un pubblico e in 
maniera efficace ciò di cui ha fatto esperienza in materia di sicurezza e prevenzione, ma 
a questo punto del percorso, il bambino comprende già che i contenuti che dovrà 
selezionare, le scene che dovrà rappresentare dovranno essere efficaci perché il 
problema delle prevenzione emerga e perché chi vedrà il video possa percorrere, come 
lui stesso ha potuto fare un breve percorso di consapevolezza in merito alla prevenzione 
del rischio e alla sicurezza nell’ambiente scolastico. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

I soggetti coinvolti sono volontari o rappresentanti di protezione civile, vigili del fuoco e 
croce rossa e un video maker che possa seguire il percorso della costruzione 
dell’audiovisivo. 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

La proposta verrà diffusa e promossa sia attraverso il prodotto stesso(l’audiovisivo 
costruito dalle insegnanti e dai bambini delle classi seconde) che sarà diffuso e promosso 
all’interno dell’ISC, sia attraverso il coinvolgimento dei volontari o di rappresentanti delle 
varie associazioni(protezione civile, croce rossa, vigili del fuoco), con i quali si possono 
progettare una serie di incontri per la presentazione del lavoro svolto dai ragazzi. 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

L’iniziativa ha un’importante valenza sociale, sia perché la creazione di un audiovisivo 
permette di raggiungere un maggior numero di persone e di creare uno strumento valido 
e riutilizzabile nel tempo per l’istituzione scolastica e relativamente all’argomento trattato, 
sia perché mette in contatto i ragazzi con gli enti che si occupano di sicurezza nel 
territorio. Crea rapporti e relazioni diretti allo studio delle prevenzione del rischio e della 
sicurezza, considerati sempre più importanti nel territorio italiano, negli ultimi anni, in 
particolare, protagonista della gestione di alcune considerevoli situazioni di emergenza. 
Muovere una serie di relazioni nell’ambito della sicurezza è già un modo per fare 
prevenzione e per costruire una rete sociale in grado di far fronte ad emergenze 
significative, in cui gli adulti, ma anche e soprattutto i bambini comprendono il loro ruolo e 
le modalità di partecipazione a questa organizzazione nell’emergenza e non. 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

1.500,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 1.500,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 28.875,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 31.87,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 
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CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di Appignano del Tronto: classi 1^ - 2^ -3^ 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“IO SCELGO LA SICUREZZA!” 

Descrizione: 
Il logo proposto raffigura un edificio scolastico stilizzato, composto da due fondamentali strumenti 

didattici: il libro, strumento tradizionale ed ancora insostituibile, ed il tablet, strumento introdotto 

ai nostri giorni, che connota la scuola di modernità e la proietta opportunamente nel futuro. 

Inoltre è evidenziata la mano dello scolaro che con l’indice clicca sulla “S” di Sicurezza, a 

simboleggiare il desiderio di sicurezza nella scuola. 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
Si ritiene che l’originalità della proposta risieda nel presentare, all’interno del logo, l’edificio 

scolastico stesso che si vuole mettere in sicurezza, costituito da elementi caratterizzanti il processo 

educativo, tradizionale e moderno, dove la cultura veicolata dai libri offre, proprio come un “tetto”, 

protezione all’edificio stesso e ai suoi occupanti. 

La grafica è stata elaborata con forme stilizzate, così da favorire immediatezza visiva e leggibilità 

del messaggio. 

Simbolica la scelta dei colori: verde, colore della lettera S, poiché induce sensazioni di calma e 

serenità e riconduce immediatamente alla segnaletica in uso riguardante la sicurezza; rosso e giallo 

per i libri, poiché rimandano alla vivacità e alla passione insite nell’apprendimento culturale. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il gesto di scelta raffigurato nel logo  e lo slogan che reitera tale azione con assertività mirano a 

diffondere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della sicurezza, conformemente 

agli obiettivi espressi nell’articolo 1 dell’avviso. 

Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 
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Comune di Appignano del Tronto. Gli alunni e le insegnant i delle classi 1^-2^-3^ della scuola 
secondaria di primo grado di Appignano del Tronto (ISC Falcone e Borsellino). 

 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Coinvolgimento delle famiglie degli alunni con colloqui e assemblee, la condivisione delle 
proposte operat ive e attraverso il sito web della scuola. 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

L’istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole e tutte le attività ad essa 

connesse, oltre allo scopo di rispettare le vittime degli incidenti avvenuti negli edifici scolastici 

attraverso la commemorazione, hanno l’obiettivo di sensibilizzare ed educare l’intera comunità 

scolastica ed in particolare le nuove generazioni, al valore della prevenzione per garantire quella 

sicurezza da cui tutta la società trae beneficio. 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

0,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 0,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 5.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 5.000,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 
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CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di Appignano del Tronto: classi 1^ - 2^ -3^ 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“LA MIA SCUOLA E’ SICURA!” 

Descrizione: 
Il logo raffigura un edificio composto da vari elementi di uso scolastico disposti  a creare la forma 

dell’ edificio scolastico stesso ed aventi come perno centrale la lettera “S”. 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
Il progetto è stato condotto sull’assemblaggio di simboli di chiara identificazione – il libro ed altri 

strumenti – disposti a creare la forma dell’ edificio scolastico. 

Il libro aperto simboleggia la cultura attraverso cui è possibile ottenere consapevolezza 

dell’importanza della sicurezza e della prevenzione. Inoltre la posizione del libro è a sua volta 

simbolica: aperto a costituire il tetto dell’edificio; un “tetto sicuro” è nella simbologia collettiva 

segno di protezione e sicurezza. 

Gli strumenti scolastici (penne, matite, gomme, etc.) disposti a formare i muri, identificando così 

un’architettura di tipo scolastico, rappresentano i ‘materiali’ che accompagnano la quotidianità del 

fare scuola in tutto il percorso dell’alunno. 

La cromia vivace e variata del disegno e l’assertività dello slogan mirano ad indurre nell’ 

osservatore una sensazione positiva di piacevolezza ed ottimismo. 

 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

La coerenza del progetto con gli obiettivi indicati nell’articolo 1  è evidenziata dalla posizione 

della lettera “S”, iniziale dei due sostantivi presenti nello slogan “La mia Scuola è Sicura!”, 

disposta al centro dell’ edificio a mo’ di scheletro della struttura che sostiene tutti gli elementi. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

Comune di Appignano del Tronto. Gli alunni e le insegnant i delle classi 1^-2^-3^ della scuola 
secondaria di primo grado di Appignano del Tronto (ISC Falcone e Borsellino). 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Coinvolgimento delle famiglie degli alunni con colloqui e assemblee, la condivisione delle 
proposte operat ive e attraverso il sito web della scuola. 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

L’istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole e tutte le attività ad essa 

connesse, oltre allo scopo di rispettare le vittime degli incidenti avvenuti negli edifici scolastici 

attraverso la commemorazione, hanno l’obiettivo di sensibilizzare ed educare l’intera comunità 

scolastica ed in particolare le nuove generazioni, al valore della prevenzione per garantire quella 

sicurezza da cui tutta la società trae beneficio. 

 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

0,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 0,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 5.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 5.000,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 
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CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
 

SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO”: 

 plesso di Colli del Tronto: classe 5^ A 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice fiscale: 92033390441 

Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): 

“LA SCUOLA SI-CURA DI NOI!” 

Descrizione: 
L’elmetto, simbolo della sicurezza, porta su di sé gli elementi tipici della scuola. In primis la 

lavagna su cui un alunno ben protetto e “imbracato” scrive il motto per diffonderlo a tutti. Davanti 

alla scuola, posta sulla visiera, sono seduti bambini di nazionalità diverse per sottolineare la 

valenza interculturale della scuola italiana accogliente verso tutti. I bambini hanno “giocato” sulla 

parola “Sicura” (aggettivo) e “Si-cura” (verbo che indica il prendersi cura e la scuola è l’ambiente 

educativo privilegiato che si prende cura dell’utenza in particolare dei bambini tutelandone la 

salute psicofisica e l’incolumità). 

 

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe): 
La classe, stimolata da alcune letture e conversazioni relative all’ambiente scolastico e alla sua 
Sicurezza, ha riflettuto sul tema decidendo insieme il prodotto da realizzare partendo da un 
elemento familiare per alcuni alunni (lavoro dei genitori nei cantieri etc…). Pertanto è stato 
abbinato tale importante accessorio all’ambiente scolastico e ad una Scuola Sicura Italiana. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il lavoro è coerente con le f inalità elencate dal bando di  Concorso, in part icolare con l’obiett ivo 
di diffondere una cultura della sicurezza nelle scuole, adottando buone prat iche per vivere 
serenamente nell’ambiente di apprendimento scolast ico, potenziando anche il senso di 
corresponsabilità. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi): 

Gli alunni e le insegnanti della classe 5^A della scuola primaria di Colli del Tronto (ISC Falcone e 
Borsellino). Gruppo Comunale di Protezione Civile e Associazione AVPC PICENA Associazione 
Volontari Protezione Civile. 

 

 

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per 
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe): 

Coinvolgimento delle famiglie degli alunni con colloqui e assemblee, la condivisione delle 
proposte operat ive e attraverso il sito web della scuola. 

 

 

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe): 

Si prevede una ricaduta sociale nel territorio con iniziat ive part icolari, ad esempio valorizzando la 
“Giornata Nazionale per la Sicurezza”, avvalendosi del Gruppo Comunale di Protezione Civile e 
l’Associazione AVPC PICENA Associazione Volontari Protezione Civile, sempre per incrementare 
la diffusione della cultura della Sicurezza e della prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

Quadro economico di spesa 

 Tipologia di spese ammissibili Spese previste (€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial, formazione ecc.) 

0,00 

B Spese di pubblicità e divulgazione dei progetti; 0,00 

C acquisto di beni e attrezzature; 5.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 5.000,00 

      
 

 

Indicazione del link per la visione del progetto: 

http://www.isccastel.it/images/pdf/scuola%20sicura.pdf 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dr. Daniele Marini - 
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL 

RECUPERO DI AMBIENTI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE ACCOGLIENTI 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 
SCHEDA TECNICA 

Indicazione soggetto e/o soggetti proponenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE E BORSELLINO” 

 

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica 
capofila: 

Codice meccanografico: APIC82100R 

Codice f iscale: 92033390441 

Numero di conto (utile in caso di ammissione al f inanziamento): 

Conto Tesoreria: 309274 

Codice Tesoreria: 331 

 

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe): “LA MIA SCUOLA PIU’ BELLA” 

Premessa 
Il presente progetto nasce da due esigenze: 
la prima di rendere fruibile uno spazio sito nei plessi di scuola primaria e dell’infanzia di Colli del 
Tronto e della primaria di Villa S. Antonio altrimenti inutilizzabili, la seconda di aprire la scuola al 
territorio per favorire processi di integrazione anche esaltandola creatività degli studenti. 
Lo spazio individuale di circa 200 metri quadrati si trova a piano terra. 
Il progetto intende riutilizzare uno spazio abbandonato per trasformarlo in un centro polivalente 
per svolgere attività teatrali, attività di recupero pomeridiane e attività di Lingua italiana per 
alunni extracomunitari, attività motorie per alunni diversabili. 
Lo spazio individuato è l’aula magna della scuola primaria di Colli del Tronto e il seminterrato della 
scuola primaria di Villa S. Antonio, attualmente utilizzato parzialmente poiché vi sono alcuni lavori 
di riqualificazione da effettuare, non vi sono arredi ed una attrezzatura idonea, mancano 
attrezzature audio/video per organizzare le attività. 
I lavori di riqualificazione vertono in: 

- Imbiancatura COLLI del TRONTO    €   4.000,0; 
- Controsoffittatura Villa S. ANTONIO    € 10.000,00; 
- Pavimentazione Villa S. ANTONIO    € 10.000,00; 
- Imbiancatura Villa S. ANTONIO    €   1.000,00; 
- Acquisto n. 2 impianti stereofonia completi 

COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO   €  10.000,00; 
- Acquisto n. 2 video proiettori + LIM 

COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO   €   6.000,00; 
- Postazione Internet n. 2 

COLLI del TRONTO – Villa S. ANTONIO   €   5.000,00; 
- Palco Mobile COLLI del TRONTO    €   4.000,00; 
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Lo spazio polivalente sarà aperto prioritariamente agli studenti dell’ISC, ma anche del territorio e 
anche delle scuole secondarie di secondo grado che potranno utilizzarlo per attività di studio, di 
ricerca ma anche per attività teatrali in collaborazione con l’Associazione “Le Trottole”. 
Inoltre potrà essere utilizzato come attività di studio e di recupero per l’apprendimento 
dell’Italiano come L2 per alunni extracomunitari in stretto contatto con l’Ente Locale utilizzando le 
risorse umane del Servizio Civile. 
Infine l’aula polivalente potrà essere utilizzata come sede di attività musicale grazie alla 
collaborazione con Music Academy già operante nell’ISC Falcone e Borsellino. 
Saranno organizzati corsi di musica con particolare riferimento alla musica popolare. 
Attraverso il gruppo di Protezione Civile con cui si è in stretto contatto si potranno organizzare 
corsi di disostruzione pediatrica, corsi per l’uso dei defibrillatori, nonché corsi di protezione civile. 
L’aula polivalente potrà essere comunque sede delle manifestazioni finali degli alunni dell’infanzia 
e della primaria. 
A giugno se il progetto di riqualificazione venisse approvato la sala polivalente potrebbe essere 
sede della “Mostra Mercato del libro per ragazzi” organizzata in collaborazione con la Libreria 
Rinascita. 

 

Descrizione degli spazi disponibili da destinare alla realizzazione di proposte (max 30 righe): 
 
Aula Magna Colli del Tronto: 
La struttura indicata è di circa 200 m² e può contenere altre 100 persone . 
In alcuni punti l’intonaco è scrostato e vi sono tracce di infiltrazioni d’acqua piovana prima del 
rifacimento del tetto. E’ una struttura mista: muratura e legno. 
Può ospitare più di duecento persone: ha doppia uscita nei due lati della massima lunghezza. Il 
pavimento è in cemento ma ha bisogno di essere trattato per evitare spolveramento e macchie . 
Alcune grondaie sono da sostituire. 
Ha doppi servizi e il riscaldamento ad aria forzata. 
E’ situata a ridosso dell’edificio scolastico e comunicante con lo stesso. 
E’ in una posizione strategica, perché situata a circa 50 metri dalla S.S. Salaria (Strada di 
collegamento con Roma) e può attirare nelle attività residenti dei Comuni di Colli del Tronto, 
Castorano, Pagliare - Spinetoli e Castel di Lama. 
Aula seminterrato Villa S. Antonio: 
Lo spazio indicato è stato oggetto più volte di bozze di progetto di ristrutturazione da parte del 
Comune di Ascoli Piceno non portate mai a termine per problemi economici. Si tratta di una 
struttura di circa 200 m² con impianti idraulici a vista che ha bisogno di controsoffittatura e 
pavimentazione. Ha due uscite esterne e doppi servizi. E’ dotata di riscaldamento ed è 
comunicante con l’Aula di disimpegno psicomotorio e con le aule didattiche tramite scala interna. 

 

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso 
(max 30 righe): 

Il progetto appare coerente con l’articolo del bando perché recupera spazi inutilizzati, li apre al 
territorio e all’integrazione attraverso l’apporto di altre Associazioni e dell’impegno creativo degli 
studenti. 
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Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, esperti e organismi): 

Enti Locali (Comune Ascoli Piceno - Comune Colli del Tronto) - Music Academy – Associazione Le 
Trottole – Associazione culturale 4LLO – Protezione Civile Colli del Tronto 

 

Descrizione del grado di coinvolgimento degli studenti (in termini di sviluppo della 
progettazione, partecipazione nella fase attuativa) – max 30 righe 

Gli studenti sono stati coinvolti attraverso un questionario in cui dovevano indicare quali attività 
preferivano si svolgessero nella sala polivalente. 
Hanno indicato attività musicali, ludiche e sportive. 
Inoltre gli alunni sono stati coinvolti nella preparazione di un logo che sintetizzerà la mission della 
sala polivalente con particolare riferimento alla sua vocazione solidale inclusiva e multiculturale. 

 

Descrizione della capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica (max 20 righe): 

Le attività di recupero, consolidamento eccellenza rivolte a tutti gli studenti e in particolare ad 
alunni stranieri per l’apprendimento della lingua italiana hanno come obiettivo un innalzamento 
degli standard delle competenze e di cittadinanza e di apprendimento degli alunni. 
Particolare rilevo assume l’importanza di una postazione internet per tutti gli alunni e in 
particolare per compiti di ricerca, lavori di gruppo per gli alunni della scuola secondaria uno spazio 
quindi a sostegno di alunni in situazione di disagio che possano con l’aiuto delle Istituzioni e del 
volontariato costruire un percorso per superare le difficoltà e conquistare il successo formativo. 

 

Descrizione della capacità del progetto garantire la coesione sociale, integrazione e 
multiculturalismo (max 20 righe): 

Il progetto promuove la coesione sociale poiché: 
utilizzando una struttura interna alla istituzione scolastica permette di svolgere attività messe in 
atto da alunni e ragazzi che pur appartenendo allo stesso macro territorio, magari non 
appartengano alla stessa scuola e possano ritrovarsi lavorando ad un obiettivo comune coordinati 
sia da docenti che dalle associazioni senza scopo di lucro che aderiscono al progetto. 
L’utilizzazione dell’apprendimento cooperativo , l’attenzione ai più deboli e alla diversità favorirà il 
raggiungimento di quegli obiettivi di cittadinanza fondamentali allo sviluppo dell’integrazione. 
Le attività rivolte a comunitari ed extracomunitari, coordinate dal servizio civile e destinate al 
recupero (consolidamento degli obiettivi cognitivi) permetteranno un’interazione che da una 
parte porterà ad una maggiore consapevolezza per gli extracomunitari e comunitari delle regole e 
delle leggi che disciplinano le nostre comunità, dall’altra favorirà la conoscenza di altre culture e 
modi di vivere. 

Descrizione  della qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle 
metodologie proposte, in termini di originalità della proposta  sotto il profilo della creatività 
e dell’innovazione, qualità delle metodologie proposte, carattere esecutivo in termini di 
concreta realizzabilità della proposta (max 20 righe): 

Il progetto esprime qualità nel capitale umano che lo contraddistingue e nella ristrutturazione 
ottimale dello spazio. 
E’ totalmente fruibile dal punto di vista degli interventi del personale in quanto le associazioni 
hanno già espresso la loro disponibilità. 
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Lo spazio sarà fruibile compatibilmente al finanziamento elargito. 
I lavori da effettuare saranno supervisionati dagli Uffici Tecnici degli Enti Locali. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

TITOLO PROGETTO PERSONALE 
IMPEGNATO 

METODOLOGIA ATTIVITA’ 

Recupero 
extracomunitari 

Servizio Civile 
Lezioni frontali 

Cooperative Learning 

Recupero 
Consolidamento 

Progetti ISC Falcone e 
Borsellino: 

 “
Tutti giù per terra” 

 “
Insieme con gioia” 

 “
Recupero, 
Potenziamento, 
Consolidamento” 

 “
L’oasi di Asterixs” 

 P
Progetto “Cinema” 

Docenti ISC 
“Falcone e 
Borsellino” 

Lezioni frontali 

Cooperative Learning 

Laboratorio 

Spettacoli Natale e fine 
anno 

Progetto “Protezione 
Civile” 

Personale della 
Protezione Civile 

Lezioni frontali 

Esercitazioni 

Corsi Defibrillatore 

Disostruzione 
Pediatrica 

Corso per ragazzi già 
fatto 

 “
Non Rifiuto, io 
Riciclo!” 

 “
Tutti giù per terra” 

 

Le Trottole 

Animazioni piccoli 
gruppi in 
collaborazione con 
Docenti 

Spettacolo Teatrale 

“L’oasi di Asterixs” Insegnanti ISEF 
Lezioni di gruppo 
esercitazioni 

Attività motoria 
diversabili 

Giochi Sportivi 

Progetto “Cinema” - 4LLO Esperti Cinema 
Lezioni per piccoli 
gruppi 

Visione Film 

Costruzione di un corto 

“EL SISTEMA” - Music 
Academy Ascoli 

Insegnanti 
specializzati 
musica 

Lezioni frontali 

Cooperative Learning 

Laboratorio 

Spettacolo musicale 

Uso strumento 
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Quadro economico di spesa 

 
Tipologia di spese ammissibili 

VILLA S. ANTONIO/COLLI DEL TRONTO: 

Spese previste 
(€) 

A 
spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, 
testimonial ecc.) 

0,00 

B 

arredi o eventuali lavori edil izi:  

- Imbiancatura COLLI del TRONTO; 4.000,00 

- Controsoffittatura Villa S. ANTONIO; 10.000,00 

- Pavimentazione Villa S. ANTONIO; 10.000,00 

- Imbiancatura Villa S. ANTONIO 1.000,00 

Sub Totale B 25.000,00 

C 

acquisto di beni e attrezzature 

(COLLI DEL TRONTO/VILLA S.A NTONIO): 
 

- Acquisto n. 2 impianti stereofonia completi 
COLLI del TRONTO – V.illa S. ANTONIO; 

10.000,00 

- Acquisto n. 2 video proiettori + LIM 
COLLI del TRONTO – V.illa S. ANTONIO; 

6.000,00 

- Postazione Internet n. 2 
COLLI del TRONTO – V.illa S. ANTONIO; 

5.000,00 

- Palco Mobile COLLI del TRONTO 4.000,00 

Sub Totale C 25.000,00 

D Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C) 50.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Dr. Daniele Marini - 
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PROGETTO CONTINUITA' PLESSI INFANZIA E PRIMARIA  A.S. 2015/16 
 

SINTESI PROGETTO/LABORATORIO UN LIBRO PER AMICO 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto  

LABORATORIO DI LETTURA “ UN LIBRO PER AMICO” 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare I responsabili del progetto  

Coordinatrici dei  plessi 

1.3 Destinatari 

Indicare classi coinvolte, numero alunni, plesso di appartenenza 

Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate.  

Gli anni della scuola dell’infanzia sono densi di narrazioni, di storie, di trame semantiche e fantastiche; trame in cui 
si intrecciano differenti culture, modi di vivere, diversità e sensibilità. I libri ci aiutano a comprendere cosa succede 
dentro e intorno a noi, ci consentono di creare spazi comuni di esperienza, di conoscenza, di condivisione, di 
inclusione e di integrazione; diventano i fili conduttori del nostro viaggio, in grado di offrire incontri ad alta valenza 
formativa che ben si accordano alle emozioni, ai desideri, ai bisogni personali, alla voglia di imparare e di 
comprendere, alla possibilità di inventare, fantasticare, creare, alla libertà di esprimere e pensare. 
Il progetto/laboratorio lettura nasce dalla convinzione che essa ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di 
ogni individuo, per questo occorre accendere l’interesse ai libri in età precoce, l'esperienza di lettura, va avviata fin 
dall'inizio della scuola dell'infanzia e va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce se gli 
adulti consentono l'incontro precoce con ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e se offrono essi stessi un 
modello adeguato.  
La finalità principale del progetto è quella di far nascere nel bambino la curiosità e la voglia di leggere abituandolo 
all’uso del libro prima dell’ingresso nella scuola primaria.  
 
Il laboratorio è impostato organicamente intorno allo sviluppo delle capacità di ascoltare, comprendere, 
verbalizzare, comunicare, dialogare, riflettere sulla lingua, per cui saranno messe in atto tutte quelle strategie volte 
a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:  

 motivare gli alunni al piacere della lettura; 

 acquisire atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti dall’insegnante; 

 imparare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura; 

 potenziare le capacità di analisi delle letture; 

 sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto; 

 arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più articolata comunicazione   
personale. 

 sviluppare la capacità di produzione verbale. 
Ci saranno momenti dedicati alla lettura, quello della verifica della comprensione del testo attraverso giochi o 
domande e rappresentazioni grafico-pittoriche ed infine il momento dedicato alla creazione di nuovi libri. Per la 
costruzione dei libri si farà  ricorso a diverse tecniche (disegno libero, pittura, decorazione con colori diversi, 
collage, etc) che permetteranno ai bambini di realizzare libri di varie forme, utilizzando anche materiale di scarto 
per realizzare libri tattili. 
Si effettueranno delle visite alla Biblioteca comunale di Ascoli Piceno. 
 

1.5 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrarne le fasi operative e l'articolazione 

Tutto l’anno scolastico 

 
Data 31/10/2015                                                                                         I Responsabili del Progetto 
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SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE 
 

 

Titolo del Progetto: INSEGNARE AD INCLUDERE 
 
 

Tematiche o ambiti di intervento progettuali:   
a) progetti specifici sulla gestione della classe e/o sulla didattica inclusiva in ambito locale, 

nazionale o internazionale, anche con produzione di materiali multimediali; 
 

b) progetti di sensibilizzazione al tema dell’inclusione con il coinvolgimento degli studenti;  

c) sviluppo di nuove tecnologie per l’inclusione, di sistemi per la rilevazione dati e/o per la 

compilazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati 

(PDP); individuazione di parametri e criteri di valutazione dell’inclusività e del successo 

formativo degli alunni con bisogni educativi speciali, anche in una prospettiva bio-psico-sociale 

(ICF); 

 

d) aggiornamento o formazione del personale della scuola, con particolare riferimento agli 

operatori dei Centri territoriali di supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione 

(CTI), finalizzati all’incremento dell’inclusività della scuola; attività formative e laboratoriali 

svolte dalla scuola nell’ambito di accordi interistituzionali finalizzati all’integrazione dei 

servizi sociosanitari in ambito scolastico; 

X 

e) progetti finalizzati alla cooperazione interistituzionale, anche in ambito europeo, finalizzati 

all’incremento del livello di inclusività del sistema scolastico nonché allo scambio e confronto 

di esperienze di didattica e di riorganizzazione inclusiva degli ambienti di apprendimento;  

 

f) sperimentazione didattica rivolta all’accrescimento dell’autonomia personale e alla 

valorizzazione delle competenze per il successivo inserimento nel mondo del lavoro degli 

studenti con disabilità, elaborazione di curricoli personalizzati con attenzione alle competenze 

di cittadinanza (life skills); 

 

 

Livello 

Locale/provinciale             LOCALE Regionale/nazionale 

 

SPECIFICHE DEL PROGETTO 

 

Descrizione sintetica della proposta progettuale: 

Formazione docenti su strategie e buone pratiche sull’inclusività (uso mirato delle tecnologie). 

Lavoro di gruppo meta cognizione. 

Protocolli di intervento con Autorità Territoriali. 

Proficuo rapporto con i CTS e il CTI del territorio. 

 

 

Descrizione sintetica del contesto territoriale ed operativo*:  

disgregazione familiare, immigrazione, disagio socio – culturale. 

Presenza di extracomunitari-disagio familiare e socio culturale. 

 

 

Bisogni rilevati: 

Spinta all’inclusione, al rispetto dei diritti umani, alla solidarietà, all’accettazione dell’altro. Interiorizzazione delle conoscenze, 

delle interazioni e delle relazioni tra pari e con adulti. 

Formazione del Personale 

 

 

 

 

Risultati attesi: 

utilizzare metodologie di intervento condivise. 
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Descrizione delle attività caratterizzanti: 

laboratori didattici  per ambiti disciplinari 

 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO: Tutti gli alunni e i docenti dell’ISC 

 

Aspetti di innovatività e  riproducibilità del progetto: 

 individuazione dei prerequisiti di partenza e replicabilità del progetto; 

 bisogni dei destinatari; 

 accesso a competenze di cittadinanza; 

 strumenti e metodologie dopo aver individuato il fabbisogno cognitivo; 

 rapporti continuativi con agenzie esterne 
 

 

Intese con enti pubblici  e associazioni:  

Enti locali, cooperative e associazioni 
 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:  

Strategie: circle – time, role play, apprendimento cooperativo 

Tempi: gennaio/giugno 

 
 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

Questionario per valutare il grado di inclusività della scuola. 
 

Modalità di documentazione e comunicazione dei risultati  finali del progetto: 

Prodotto multimediale 
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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1- Denominazione progetto d’Istituto 

 “Tra il dire e il fare … l’inclusione!”  
 

1.2 -Responsabile progetto 

Cori Ornella – funzione strumentale BES 
 

1.3 – Finalità e obiettivi 

 
L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 
Speciali (BES). La scuola intende ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno 
permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento 
degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. 
 
Le finalità specifiche del progetto sono:  

 prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di 
accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo 
attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 

 favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche 
positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 

Obiettivi 

 Creare una effettiva integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, difficoltà 

d'apprendimento, disagio socio-culturale, difficoltà linguistiche) nel sistema scuola e nell’ambiente 

di vita, che si possa realizzare attraverso lo sviluppo della personalità e l'acquisizione di saperi, 

competenze, autonomie personali, strumentali e sociali. 

 Mettere in campo professionalità diverse e risorse umane aggiuntive per coadiuvare e amplificare 

gli interventi individualizzati. 

 Potenziare gli scambi di esperienze e le sinergie tra insegnanti ed esperti. 

 Sviluppare la qualità dell'apprendimento e le abilità di problem solving promuovendo positive e 

costruttive dinamiche tra alunni. 

 Creare e mantenere nelle classi un clima aperto e positivo alla collaborazione, al supporto 

reciproco e alla valorizzazione delle diversità. 

 Aiutare tutti gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere in una 

società multietnica e multiculturale. 

 Favorire l'utilizzo di strumenti compensativi come facilitatori cognitivi e funzionali rispetto a deficit 

e difficoltà di varia natura. 

 Consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie discipline 

scolastiche.  

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa. 
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 Attivare consapevolezza nelle famiglie  sulle difficoltà di apprendimento e sui bisogni educativi 

speciali. 

Tra le principali azioni e metodologie, si prevede:   
 attuazione di interventi di individuazione e monitoraggio di forme di difficoltà scolastiche; 

 programmazione di interventi di sostegno agli alunni/ studenti  per prevenire  situazioni di 

disagio scolastico; 

 programmazione di  azioni di recupero, potenziamento e inclusione per alunni con BES;  

 mediazione tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari e agenzie formative accreditate 

nel territorio; 

 supporto agli insegnanti riguardo a specifici materiali didattici, strategie di recupero e modalità di  

valutazione. 

o  

In particolare due saranno le tipologie di intervento che si attiveranno: 
 

 Attività di recupero relative agli apprendimenti di base; 

 Attività di recupero per gli alunni che presentano difficoltà e disturbi evolutivi. 

Per quanto riguarda le attività di recupero, queste vengono svolte da docenti dell’Istituto in orario 
scolastico. Gli interventi si riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di quelle abilità che 
inficiano maggiormente gli apprendimenti: italiano, matematica e metodo di studio (trasversale per tutte 
le discipline e attivato per quegli alunni che mostrano sensibili difficoltà nelle discipline dello studio). 
Trattandosi di recuperi delle abilità di base, non si lavorerà sulle conoscenze, ma sulle competenze. 
 
Il lavoro nei confronti degli alunni con difficoltà e disturbi evolutivi sarà svolto anche in un’ottica di 
prevenzione. E’ infatti chiara la diretta correlazione dei disturbi di apprendimento non solo con gli 
insuccessi scolastici, ma anche con vissuti di demotivazione, ansia da prestazione e diminuzione 
dell’autostima, con possibili conseguenze psicopatologiche per l’alunno e per tutto il sistema familiare 
coinvolto. 
 

 
1.4 -Risorse umane 

 
Docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, Funzioni Strumentali, docenti referenti.  

 
1.5 –Durata 

Intero anno scolastico 

 
1.6 - Beni e servizi 

Classe 
Palestra 
Aule LIM 
Aula di informatica 
Spazi che possono essere adibiti ad attività creative  
 
 
Data ____/10 / 2015                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
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ISC FALCONE E BORSELLINO 
A.S.2015 / 2016 

 
Il gruppo come risorsa per l’apprendimento di competenze 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento ISC FALCONE BORSELLINO: (plessi con classi numerose) Ottobre-
giugno 

Individuazione/definizione 
problema 

L’ISC in alcuni suoi plessi: (via Adige- Colli del tronto), negli 
ultimi anni, ha conosciuto un forte incremento del numero degli 
alunni per classe “25-27”.  
 Proprio per questo motivo è evidente che la scuola deve 
assumere una posizione nuova rispetto allo sviluppo degli 
apprendimenti: dal punto di vista cognitivo non è possibile 
sostenere e promuovere canali di apprendimento puramente 
trasmissivi bensì costruire percorsi di apprendimento plurali, 
capaci di accompagnare i ragazzi nella costruzione attiva di 
strategie per elaborare e rielaborare pensieri ed esperienze, 
decodificare la realtà, sviluppare forme di pensiero attive e non 
più passive, per crescere adempiendo in pienezza i propri stadi 
evolutivi. 
 

 

Destinatari Destinatari del progetto sono gli alunni dei plessi con classi 
numerose 
 

 

Individuazione 
responsabile 

Responsabile del progetto: SILVANA PETRILLO   

Individuazione team 
progetto 

Il team è composto dalle insegnanti coinvolte nel progetto.  

Soggetti coinvolti 
nell’attuazione del 
progetto 

Insegnanti delle classi coinvolte, docenti organico funzionale, 
alunni, personale ATA        

 

Obiettivi OBIETTIVI FORMATIVI  
8. Saper collaborare in un piccolo gruppo; 
9. Saper condividere un’attività comune; 
10. Saper rispettare le regole nei confronti dell’altro; 
11. Sapersi accettare reciprocamente; 
12. Prevenire forme di disorientamento culturale e/o di 

insuccesso scolastico; 
13. Valorizzare le diversità e le potenzialità espressive di 

ognuno; 
14. Promuovere interventi che favoriscano l’inserimento in un 

gruppo classe; 
15. Offrire opportunità di interazione positiva, di confronto e di 

cooperazione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di 
apprendimento: 
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2. Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di 
sintesi;  

3. Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche 
dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia;  

4. Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;  
5. Perfezionare il metodo di studio; 
6. Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle 

proprie capacità attitudinali;  
7. Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie 

mancanze ai fini di operare un adeguato intervento di 
consolidamento, mediante percorsi mirati e certamente 
raggiungibili; 

8. Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio 
crescente, con il miglioramento del metodo di studio; 

 

Titolo/sottotitolo 
esplicativo 

Gruppo classe e Gruppi di Laboratorio
 

 
 

Tempi Il progetto si realizzerà nell’a.s. 2015/2016 tra  OTTOBRE e 
GIUGNO in orario scolastico 

 

Tempi incontri 
coordinamento/ore per 
docenti 

Gi insegnanti coinvolti si incontreranno periodicamente nei 
team per la programmazione e la verifica degli obiettivi 
 
 

 

Risorse umane 
necessarie 

INSEGNANTI  delle classi coinvolte, insegnanti dell’organico 
funzionale, personale ATA 
 

 

Risorse tecnologiche 
necessarie 

Computer, lim , laboratori scientifici.  

Risultati attesi  Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 
preparazione di base; 

  Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza 
della disciplina; 

  Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di 
produzioni scritte e orali; 

  Acquisire crescente fiducia in se’ stessi e nelle proprie 
possibilità 

  Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente 
al compiacimento dovuto al successo formativo 
raggiunto 

  Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente 
all’alunno il tempo trascorso a scuola ; 

 

 

Programmazione azioni Ogni team valuterà le modalità d’intervento più efficaci e 
rispondenti alla propria realtà. 
Gli interventi avverranno in orario scolastico,  organizzando 
attività laboratoriali :  
gruppi variabili, dal piccolo al grande gruppo, nei quali i ragazzi 
lavorano in gruppi di livello, di compito, ed elettivi, che possono 
coinvolgere non solo il gruppo di allievi affidato ad un docente, 
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ma in caso di classi numerose(+25) affidando i gruppi a due 
docenti.  
Nei laboratori possono essere sperimentate modalità 
metodologiche che contraddistinguono le pratiche della peer 
education e del cooperative learning.  

Monitoraggi Gli insegnanti verificheranno periodicamente l’efficacia e lo 
stato del progetto. 

 

Modificazioni Verranno valutate in itinere.  

Azioni fase di chiusura Gli insegnanti valuteranno al termine dell’a.s. l’efficacia degli 
interventi e faranno le proposte per l’anno seguente 

 

Valore aggiunto La necessità di  creare contesti formativi nuovi, plurali e 
dinamici, in cui il sapere si acquisisce attraverso processi di co-
costruzione, in cui il sapere cioè, diventa oggetto e soggetto di 
relazione all’interno di un sistema complesso come quello del 
gruppo.  
 

 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 

SILVANA PETRILLO 
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NOI E I NOSTRI AMICI ANIMALI : 

DIVERSAMENTE UGUALI 
  

RISORSE 
 Collaborazione con il centro A.N.Gi.V. La casa di Sophia, nucleo operativo di 

Ascoli Piceno, ex campo sportivo di Civitella del Tronto 
 

 
STRUMENTI-AUSILI-MATERIALI 

 cartelloni bristol bianchi 

 Fogli bianchi A3 
 Colori a pastello 

 Colori a cera 
 Colori a tempera 
 Pennelli 

 Spugne 
 Fotocamera 

 Videocamera 
 Computer  

 

 
MODALITA’ DIDATTICA 

 Laboratorio in grande e piccolo gruppo 
 Osservazione e discussione 
 Circle time 

 
 

CONDUTTRICE E REALIZZATRICE PROGETTO 
Natalia Ciarrocchi 

 

 
LUOGHI 

Attività I 
 

 Giardino della scuola dell’Infanzia/Primaria 

 Aule scuola dell’Infanzia/Primaria 
 

 
TEMPI 

 6 incontri di due ore  

 
1° INCONTRO 

 Rilevazione conoscenze e competenze 
 Giochi-favole 

    
 2° INCONTRO 

 Mondo animale e vegetale 

 Somiglianze e differenze 
 Rispetto delle diversità 

 Giochi e favole 
 

 3° INCONTRO 
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 Prede e predatori 

 Conosciamo i roditori: atteggiamenti, abitudini, reazioni 
 Come interagire ed avvicinarsi a piccoli animali predati senza generare 

traumi  
 Somiglianze e differenze tra uomo e animale 
 Giochi e favole 

 
 4° INCONTRO 

 Conosciamo alcuni animali da cortile: atteggiamenti, abitudini, reazioni 
 Come interagire ed avvicinarsi a piccoli animali predati senza generare 

traumi  

 Somiglianze e differenze tra uomo e animale 
 Giochi e favole 

 
5°INCONTRO 

 I predatori 

 Conosciamo alcuni animali domestici: il gatto e il cane. Atteggiamenti, 
abitudini, reazioni. 

 Come interagire ed avvicinarsi agli animali Somiglianze e differenze tra 
uomo e animale 

 Giochi e favole 
 

6° INCONTRO 

 Prede e predatori 
 Verifica finale 

 Giochi e simulazione di addestramento con il cane 
 

 

 
Attività II 

 La casa di Sophia a Civitella del Tronto 
Una giornata in fattoria: il lavoro, l’addestramento e l’avvicinamento al cavallo. 
Principi di doma naturale: il cavallo alpha e il branco, dinamiche sociali. 

 Il giardino officinale: utilizziamo i cinque sensi, conosciamo e scopriamo insieme 
le differenti piante aromatiche della tradizione mediterranea e quelle officinali  

 
 

DESTINATARI 

 Sezioni 3-4-5 anni della scuola dell’Infanzia 
 Tutte le classi della scuola Primaria 

 
 

OBIETTIVO 

 sensibilizzare il bambino al rispetto degli animali e del loro habitat 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Ambito linguistico-espressivo 

 ascolto e produzione spontanea di domande 
 riflessione, ripetizione di gesti e suoni 

 
Ambito logico e della scoperta 
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 attività tipiche della fattoria 

 scoperta della fattoria 
 conoscenza delle caratteristiche fisiche degli animali  

 comprensione del linguaggio degli animali e della natura 
 

Ambito relazionale 

 sviluppare la curiosità, la ricerca e la scoperta nei confronti degli animali 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

Il sé e l’altro  

 assumere comportamenti di rispetto verso sé e glia altri 
 rispettare la natura che ci circonda 

 favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di 
un’esperienza 

 

Corpo, movimento e salute 
 coordinare il movimento per giochi e risposte  

 utilizzare il linguaggio mimico-gestuale 
 

 
Fruizione e produzione di messaggi 

 ascoltare e comprendere racconti sulla vita della fattoria  

 comprendere il linguaggio corporeo mimico-gestuale 
 

Esplorare, conoscere e progettare 
 conoscere ed esplorare le caratteristiche strutturali di una fattoria  
 conoscere ed osservare il ciclo e le abitudini di vita di alcuni animali. 

 
SCHEDA FINANZIARIA 

 Intero progetto: 6 incontri per un totale di 12 ore ...400 € 
 Gionata in fattoria : donazione al centro La casa di Sophia (offerta volontaria) 
 Alla giornata in fattoria si possono aggiungere : 

 passeggiata wild con lupi e falchi (Falcong, Giovanni Granati) con relativa visita 
guida alla fortezza di Civitella del Tronto e museo delle armi ………10 € a 

bambino 
 spettacolo di falconeria direttamente in fattoria 5 € a bambino 
 pranzo nel centro storico di Civitella del Tronto, fornito da “I sapori del borgo” 

az. agricola Serafini …. 5 euro a bambino (menù da concordare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Istituto Scolastico Comprensivo  
“FALCONE e BORSELLINO” 

 

PLESSO DI  

APPIGNANO DEL TRONTO  

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTO  MUSICALE 

“MAGICA MUSICA” 
 

Anno scolastico 2015 - 16 
 

PREMESSA 
E’ acquisito nella normale coscienza pedagogica, il concetto di “musicalità”, come capacità innata, 

insita in ogni individuo. La scuola  di fronte a bambini portatori di potenziali capacità musicali  di 

base, ha il compito di  farle emergere attraverso una formazione articolata, in un percorso che si 

evolve attraverso  un corretto atteggiamento di ascolto e di recezione attenta e consapevole.  

Il percorso verticale di potenziamento  musicale, nelle cinque classi della scuola Primaria di 

Appignano del Tronto è al suo quarto  anno consecutivo. La collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale che permette l’intervento di esperti in didattica musicale,  è fondamentale per la riuscita 

del progetto. I risultati ottenuti negli anni precedenti evidenziano l’importanza della continuità di 

esperienze  di questo tipo per rilevare l’efficacia dei percorsi didattici intrapresi nell’ambito delle 

abilità e delle conoscenze acquisite dagli alunni. 

E’ stato notato che anche bambini socialmente disagiati o con non spiccate capacità intellettive, 

traggono vantaggio da esperienze musicali maturate attraverso lezioni di educazione musicale 

mirate, migliorando le proprie capacità cognitive e aumentando, costantemente, intelligenza e 

stima di sé.  

Per di più la musica ha un ruolo essenziale anche per l’integrazione di bambini provenienti da 

lingue e culture diverse. 

 L’esperienza maturata porta a riflettere sul bisogno di reali competenze che possano perdurare 

negli anni ed invogliare i ragazzi ad un eventuale proseguimento del percorso musicale. 

Le insegnanti, considerati gli esiti positivi delle esperienze già attuate,  ritengono opportuno 

continuare le attività laboratoriali calibrando il lavoro su contenuti da adeguare  alle realtà delle 

classi presenti nel Plesso. 

 

Fasi Articolazione Tempi 
Contesto di riferimento Scuola primaria di Appignano del Tronto 

 

 

A.S.  

2015 – 

2016 

Individuazione/definizione 

problema 

Il progetto, non sostitutivo, ma integrativo delle 

attività svolte dal docente responsabile all’interno di 

ciascuna classe, si propone di avvicinare i bambini 

al mondo della musica attraverso l’intervento 

intenzionale e programmato di specialisti del settore, 

in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni 

momenti dell’attività didattica. 

 

Destinatari Alunni delle cinque  classi di scuola primaria di 

Appignano del Tronto. 

 

Individuazione responsabile Ins. Calvaresi Annarita  

Individuazione team progetto Gli insegnanti di musica del plesso  + l’insegnate 

esperto 

 

Soggetti coinvolti  Alunni, insegnanti, esperto  



144 

 

Obiettivi -Potenziare l’educazione musicale con il supporto di 

un esperto in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale (sostegno ai docenti nella progettazione 

delle attività didattiche musicali); 

-rafforzare  le attività di  base della musica quali 

l’ascolto,  la corale, l’apprendimento e lo studio  di 

uno strumento musicale; 

-utilizzare la musica come canale comunicativo per 

favorire l’aggregazione tra gli alunni del Plesso; 

 -partecipare attivamente ad esecuzioni musicali di 

gruppo o musica d’insieme; 

- favorire la creatività, la socializzazione tra gli 

alunni e l’integrazione di alunni stranieri attraverso 

il linguaggio musicale;  

 -avviare gli alunni alla lettura di semplici partiture 

ritmiche con simboli convenzionali; 

-  introdurre la lettura e la scrittura della notazione 

musicale; 

-usare strumenti a piccola percussione; 

-avviare all’esecuzione di semplici brani con il 

flauto dolce. 

 

Titolo/sottotitolo esplicativo “ Magica Musica”  

Tempi 1 ora a settimana per ogni classe = 5 ore 

per 4 incontri = 20 ore nel periodo di 

novembre/dicembre 

 

1 ora a settimana per ogni classe = 5 ore 

per 4 incontri = 20 ore nel periodo di maggio/giugno  

 

per un totale di 40 ore da concordare con l’esperto. 

 

Novembre 

Dicembre 

2015 

 

Maggio 

Giugno 

2016 

Tempi incontri 

coordinamento/ore per docenti 

Incontri con l’esperto negli incontri di 

programmazione per raccordare gli interventi nelle 

classi. 

Incontri 

pomeridiani 

del martedì 

Risorse umane necessarie Esperto, insegnanti, alunni  

Risorse tecnologiche 

necessarie 

Registratore, computer, lavagna interattiva, CD, 

strumenti musicali. 

 

Risorse economiche necessarie Il costo dell’iniziativa sarà sostenuto 

dall’Amministrazione comunale. 

 

Risultati attesi Saper usare lo strumento voce per eseguire un canto 

organizzato; 

 applicare alcune delle fondamentali regole musicali;  

partecipare in modo coordinato e razionale ad 

esecuzioni collettive; 

 acquisire atteggiamenti positivi verso l’impegno 

scolastico. 

 

Programmazione azioni Approvazione del progetto da parte 

dell’amministrazione Comunale; individuazione 

dell’esperto; raccordo tra insegnanti ed esperto per 

un’analisi dei bisogni del gruppo e pianificazione 
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dell’intervento; realizzazione di un progetto 

integrato secondo le linee dei piani di lavoro 

annuali; scelta di obiettivi generali e specifici dopo 

un’attenta analisi della situazione di partenza degli 

allievi, progettazione e monitoraggio di interventi 

adatti agli alunni delle singole classi; indicazione di 

eventuali strategie d’intervento (gruppi di livello , 

eterogenei, omogenei, di compito…); interventi 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati; 

momenti di verifica al termine dei tempi indicati; 

focus group per insegnanti e genitori per evidenziare 

punti di forza e punti di debolezza nell’attuazione 

del progetto. 

Azioni fase di chiusura A conclusione delle due fasi d’intervento, si 

organizzeranno canti nel periodo natalizio ed una 

semplice esibizione per le manifestazioni di fine 

anno scolastico 

 

Valore aggiunto Attivare e sviluppare attenzione, concentrazione, 

percezione, memorizzazione; 

far crescere l’autostima attraverso la cooperazione; 

accrescere il gusto di vivere in gruppo un’esperienza 

dove ogni singolo porta il proprio contributo in 

modo adeguato; 

costituire una base per l’approfondimento e 

l’aggiornamento nel campo della cultura musicale, 

con particolare attenzione a quanto prodotto nel 

tempo in ambito territoriale 
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO FALCONE e BORSELLINO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO 

 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

“TUTTI GIU’ PER TERRA – 2015/2016” 

 

1.2 Responsabili del progetto 

Classi I A – I B: Cherri Daniela – De Paolis Maria Gabriella  

Classi IV A – IV B: Cori Ornella – Cicchi Gabriella – Angelomè Elena – Sabini Catia 

  

1.3 Obiettivi 

1.3.1 OBIETTIVO GENERALE 

Gli obiettivi del progetto, anche quest’anno, sono compendiati in quattro specifiche aree, 

strettamente correlate tra loro: obiettivi fisici, obiettivi psichici, obiettivi relazionali, 

sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali. 

1. Obiettivi fisici: sviluppare la libertà espressiva e creare nel bambino maggiore 

consapevolezza, attenzione e valorizzazione del proprio corpo, della propria 

espressività muscolare e motoria (coordinazione e sincronizzazione dei movimenti, 

orientamento del corpo nello spazio, percezione dello spazio interno ed esterno a 

sé, rilassamento per ri-attivazione dell’energia fisica, conoscenza dei propri limiti 

fisici al fine di accettarli, acquisizione della consapevolezza dei “gesti quotidiani” e 

delle azioni semplici, come camminare, spostarsi nello spazio, muoversi, disegnare 

e/o dipingere, etc.); 

2. Obiettivi psichici:  favorire la qualità delle funzioni psicofisiche (stimolare i 

processi mnesici, favorire il mantenimento, lo spostamento, la divisione 

dell’attenzione, far emergere le emozioni inespresse e represse, migliorare lo stato 

funzionale di Sé attraverso un intervento globale che faciliti l’uso di più canali 

sensoriali per l’utilizzo delle proprie capacità espressive e creative, per il 

mantenimento dell’autonomia, per agevolare la possibilità di adattarsi sempre in 

maniera critica e creativa di fronte a situazioni nuove e problematiche, per 

migliorare il tono dell’umore, la stima di sé, l’autovalutazione delle proprie capacità 

e competenze;  

3. Obiettivi relazionali: offrire strumenti che stimolino lo sviluppo della personalità, 

potenziando le capacità espressive individuali ed in gruppo e favorire lo sviluppo dei 

rapporti interpersonali tra i bambini, con l’incremento del legame affettivo e della 

coesione di gruppo (favorire l’integrazione del singolo nel gruppo, facilitare la 

comunicazione, la collaborazione e la solidarietà fra i partecipanti, imparare a 

riconoscere le necessità degli altri, facilitare la condivisione dei contenuti emotivi, 

creare un clima di gruppo armonico che favorisca l’emergere del rispecchiamento 

tra i partecipanti, etc.), consolidare l’identità di gruppo attraverso un “prodotto 
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artistico” che rappresenti le dinamiche relazionali che caratterizzano il gruppo 

stesso;  

4. Sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali: migliorare la qualità della 

vita sociale e relazionale dei partecipanti favorendo esperienze che aiutino i 

bambini a (ri) conoscere il territorio come spazio di vita naturale e sociale, acquisire 

la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo 

(esplorare il rapporto fra le tematiche educative della crescita e dello sviluppo della 

autonomia dei soggetti, dentro una visione “ecosistemica” che sottolinea 

l’interazione fra processi/percorsi soggettivi e sollecitazioni che provengono 

dall’ambiente naturale, sociale, culturale attraverso procedure motivanti, attive, 

concrete); divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive 

comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere 

comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un vivere 

sostenibile e sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; riconoscere 

criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa 

da proteggere.  

 

In sintesi, il progetto come forma interattiva di linguaggi diversi, si configura come prezioso 

strumento che si materializza nella sua polivalenza, garantendo lo sviluppo integrale della 

persona, chiamata in tal modo a potenziare le proprie capacità psico-fisiche, organizzativo 

- metodologiche, mnemonico - critico – espressive, e non da ultimo socio – relazionali. 

Tuttavia, il progetto, pur mantenendo una forte valenza educativa, non perde di vista il 

divertimento inteso come l’obiettivo dell’interesse e dell’affetto per l’attività, motivazione e 

proposito di ogni bambino coinvolto.  

Il progetto sceglie di operare attraverso una didattica attiva, e vede nell’ambiente 

circostante una fonte di informazione e uno stimolo per far interagire la dimensione socio – 

affettiva con la dimensione cognitiva. La relazione educativa prevede la partecipazione 

attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti (bambini, insegnanti, adulti) in una dimensione di 

collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca – azione tipica 

del laboratorio. 

 

1.3 DURATA – CLASSI INTERESSATE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ 

Classi interessate dal progetto: I A e I B del Plesso di Colli del Tronto. 

Classi I A I B: orario mattutino (sabato). 

 

Classi interessate dal progetto: IV A e IV B del Plesso di Colli del Tronto. 

Classi IV A IV B: rientro pomeridiano il martedì per circa 1,5 ora (dalle ore 13.00 alle ore 

14.30). 

 

Dal mese di Gennaio 2016 a Maggio 2016. 

Ore complessive: 15 ore per gruppo classe (totale 30 ore). 

Strutturazione delle attività: laboratorio di alunni in gruppo – classe. 
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1.5 - Risorse umane 

Docenti di classe I A I B: Cherri Daniela, De Paolis Maria  

Docenti di classe IV A IV B: Cori Ornella – Cicchi Gabriella – Angelomè Elena – Sabini 

Catia 

 

Equipe di lavoro esterna: Pierantozzi Eloisa. 

 

1.6 - Beni e servizi 

Plesso Scuola Primaria di Colli del Tronto. Indispensabile richiedere Scuolabus per il 

rientro degli alunni al termine dell’attività laboratoriale. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO                                    

CLASSI IA IB                                                                           

Cherri Daniela   

De Paolis Maria Gabriella       

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO                                    

CLASSI VI A VI B                                                                           

Cori Ornella 
Cicchi Gabriella 
Angelomè Elena 
Sabatini Catia 
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PLESSO DI  

APPIGNANO DEL TRONTO  

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTO  MOTORIA 

“ALUNNI IN MOVIMENTO” 
 

PREMESSA 

La scuola Primaria  non sottovaluta   che nello sviluppo umano, le funzioni psichiche e motorie 

sono inscindibili tra loro e procedono di pari passo condizionandosi  a vicenda. Un corretto 

sviluppo psicomotorio influenza sensibilmente l’apprendimento scolastico, avvantaggia e 

potenzia le capacità espressive, agevola l’apprendimento scolastico favorendo le acquisizioni 

disciplinari. 

L'attività motoria è momento privilegiato di stimolo anche in campo affettivo, soprattutto se per il 

bambino è coinvolgente e motivante. L’attività motoria per incidere correttamente sulla 

personalità deve  essere presentata in forma ludica, dinamica, variata e interdisciplinare. 

 

Fasi Articolazione Tempi 

Contesto di riferimento Plesso  di Appignano del Tronto 

 

 

a.s. 

15 – 16 

Individuazione/definizio

ne problema 

Il progetto, non sostitutivo, ma integrativo delle 

attività svolte dal docente responsabile all’interno di 

ciascuna classe, si propone di arricchire  la proposta 

didattico-motoria  per alcune classi (da individuare) 

con specialisti del settore, in collaborazione con gli 

insegnanti interni, in alcuni momenti dell’attività 

didattica settimanale. 

 

Destinatari Alunni  del Plesso  

Individuazione 

responsabile 

Calvaresi Annarita  

Individuazione team 

progetto 
Insegnati di motoria del plesso ed esperto laureato 

in scienze motorie o diplomato ISEF . 

 

Soggetti coinvolti 

nell’attuazione del progetto 
Alunni, insegnanti, esperto.  

Obiettivi  Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-

fisico;   

 favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' 

autostima, della capacità di collaborazione; 

 favorire la consapevolezza della propria 

corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 

dell' equilibrio psico-fisico; 

 sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e 

la consapevolezza delle proprie possibilità; 

determinare un corretto approccio alla 

competizione;  
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 soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in 

un clima collaborativo e cooperativo. 

Titolo/sottotitolo 

esplicativo 

“ Alunni in movimento”  

Tempi 1 ora a settimana  per le classi coinvolte per un 

totale  di 20 ore circa 

Tempi da 

concordar

e con 

l’esperto  

Tempi incontri 

coordinamento/ore per 

docenti 

All’occorrenza incontri con l’esperto negli incontri 

di programmazione per raccordare gli interventi 

nelle classi. 

Incontri  

pomeridi

ani del 

martedì 

Risorse umane 

necessarie 

Esperto, insegnanti, alunni.  

Risorse tecnologiche 

necessarie 

  

Risorse economiche 

necessarie 

Il costo dell’iniziativa  è sostenuto dall’ARCI UISP 

di Castel di Lama. 

 

Risultati attesi  Formazione completa della persona 

attraverso un'adeguata educazione al 

movimento; 

 integrazione tra educazione e  sport; 

 orientamento motivato verso  un’attività 

sportiva, che porti anche alla scelta di  un 

corretto stile di vita. 

 

Programmazione azioni Presentazione dell’iniziativa da parte dell’Arci Uisp 

nella persona di Elio Costantini; individuazione 

dell’esperto ed  affiancamento all’insegnante; 

progettazione congiunta; realizzazione di un 

progetto integrato secondo le linee dei piani di 

lavoro annuali; scelta di obiettivi generali e specifici 

dopo un’attenta analisi della situazione di partenza 

degli allievi, progettazione e monitoraggio di 

interventi adatti agli alunni delle classi; interventi 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati; 

momenti di verifica al termine dei tempi indicati.  

 

Azioni fase di chiusura A conclusione dell’intervento, si ipotizza una 

semplice esibizione per le manifestazioni di fine 

anno  
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PROGETTO PLURICLASSE 
 

COMUNE APPIGNANO DEL TRONTO 

 

Scuola Secondaria I grado “ B. Carosi” 

“Scuola  risorsa del territorio” 

Plesso di Appignano del Tronto 

Anno scolastico 2014 - 2015 

Anno scolastico 2015 - 2016 

Premessa 
Ogni territorio può vantare il possesso di un proprio patrimonio storico, culturale e ambientale e 

può portare numerose ragioni per tutelarlo e salvaguardarlo. 

Tra  questi aspetti  che ne  connotano  l’identità, ci sono soprattutto forme e luoghi di 

aggregazione che qualificano la specificità del territorio come gli Enti, le Istituzioni pubbliche e 

private, l’associazionismo sportivo, religioso, culturale… 

Una delle più importanti Istituzioni presenti nel territorio, è la Scuola che va tutelata e 

salvaguardata poiché  garantisce la trasmissione e la conoscenza dei saperi. Solo  attraverso la 

Scuola, dunque, è possibile   comprendere ed amare la propria realtà e  collocarla nella più vasta 

visione del patrimonio storico-culturale della propria Nazione. 

Il Progetto che il Comune di Appignano del Tronto e l’ISC “Falcone e Borsellino” intendono 

realizzare, ha in sé non solo l’opportunità di preservare la realtà storica, culturale e ambientale, 

ma anche e soprattutto di garantire la valenza didattica e organizzativa necessaria per sostenere e 

superare un momento di criticità della propria istituzione scolastica. Istituzione che, se presente, 

contribuisce alla salvaguardia del territorio ed ostacola efficacemente lo spopolamento ed il 

depauperamento di una delle zone interne più belle della vallata del Tronto. 

La Scuola e il Territorio 

Il plesso scolastico di Appignano del Tronto costituisce un punto di riferimento per bambini e 

ragazzi del paese  e per quelli  provenienti da zone limitrofe, perché dà ad essi l’opportunità di 

potersi confrontare con coetanei che vivono quella realtà territoriale e ambientale. 
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Destinatari 

Gli alunni che frequentano il plesso di Scuola Secondaria di I° grado di Appignano del Tronto. 

Finalità 

L’iniziativa progettuale ha la finalità principale di garantire a tutti i ragazzi che risiedono nel 

Comune di Appignano del Tronto, una scuola nella quale ognuno possa realizzare il diritto 

personale all'istruzione attraverso un servizio scolastico strutturato secondo un’organizzazione 

didattico-disciplinare flessibile e di tipo modulare.  

Modalità di realizzazione 

Le classi prima e seconda svolgeranno attività separate per  la lingua italiana, scienze, matematica 

e di inglese e spagnolo. 

Il resto delle attività sarà organizzato per pluriclasse. 

Obiettivi generali 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di garantire ad ogni alunno residente nel territorio 

comunale di Appignano del Tronto, pari opportunità educative e la formazione della persona nel 

rispetto della propria identità culturale e sociale. 

Per offrire tali opportunità è necessario adeguare l’offerta formativa di questa piccola realtà 

scolastica a quella relativa agli standard nazionali e determinare così il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ponendo in essere strategie adeguate e programmate. 

Obiettivi specifici 

Nell’elenco seguente sono tracciati operativamente le attività operative per raggiungere gli 

obiettivi del progetto educativo:  

 Strutturare un’organizzazione didattico-disciplinare modulare. 

 Tracciare percorsi di apprendimento personalizzati. 

 Permettere lo svolgimento dei programmi disciplinari. 

 Raggiungere gli obiettivi formativi prefissati nelle U.d.A. 

 Poter strutturare attività di tutoring per le classi prima e seconda; 

 Promuovere interventi di recupero personalizzati, al fine di trarre il massimo profitto dalle 

diverse potenzialità degli alunni. 

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi disciplinari del progetto educativo sono illustrati nei paragrafi seguenti. 

Lingua Italiana e Storia 

 Cogliere le analogie tra la lingua italiana il dialetto. 

 Comprendere le strutture sintattiche che sottendono il rapporto tra dialetto e lingua 

italiana. 
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 Essere in grado di strutturare diversi tipi di testo: descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo che riguardino anche aspetti del Territorio. 

 Scoprire che la storia locale è strettamente correlata alla storia nazionale. 

 Saper ricostruire la storia del proprio Territorio attraverso la raccolta e la “lettura” di fonti 

e documenti. 

Scienze Matematiche 

 Conoscere e comprendere  la  struttura  geologica del  proprio territorio e  l’orogenesi che 

l’ha determinata. 

 Cogliere le relazioni tra l’ambiente naturale e le attività antropiche nelle mutazioni 

stagionali. 

 Comprendere che l’ambiente va  tutelato e preservato  attraverso  azioni di conservazione 

e di rispetto. 

Strategie didattiche 

La collaborazione tra alunni, sia attraverso forme di tutoring che attraverso l’apprendimento 

collaborativo, è una strategia pratica che permette di massimizzare i risultati cognitivi e socio-

affettivi. 

Inoltre l'articolo 4 del DPR 275/99 prevede che le “istituzioni scolastiche possono adottare 

tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione del monte ore 

annuale di ciascuna disciplina e attività; […] d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni 

provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso”.  

Poiché il modulo è una unità compiuta di apprendimento, che può essere considerata 

indipendente dal percorso formativo in cui si inserisce, e si prefigge il raggiungimento di obiettivi 

(conoscenze e competenze) verificabili e certificabili, può essere considerato separatamente, 

come elemento di un puzzle. La caratteristica di un percorso di apprendimento modulare è 

dunque innanzitutto quella di non avere forme né sequenze prestabilite, ma di essere il frutto 

variabile della combinazione di vari elementi. L'idea di fondo è quella di assicurare un'estrema 

flessibilità nella combinazione dei moduli disponibili. 

Durata 

Il Progetto si attuerà nel corso di tutto l’anno scolastico da settembre a giugno. Nei paragrafi 

seguenti sono conteggiate le ore corrispondenti a trenta settimane di attività didattica, che 

indicano la durata effettiva al netto delle festività. 
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Quadro ore del progetto 

 

Attività Tipologia oraria ore 

LINGUA ITALIANA Da definire a settembre 300 

SCIENZE MATEMATICA  180 

INGLESE  80 

SPAGNOLO  60 

 

Risorse economiche disponibili 

Di seguito è indicato l’elenco dei soggetti già dichiaratisi disponibili a sostenere l’iniziativa 

didattica. 

 Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”; 

 Comune di Appignano del Tronto. 

Soggetti a cui richiedere sostegno economico. 

 Comunità Montana; 

 Istituti di credito; 

 Fondazioni bancarie; 

 Regione Marche. 

Il reperimento dei docenti e il loro status è specificato nel Protocollo d’Intesa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele Marini 
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PROGETTI   E CONCORSI ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 

SCUOLA INFANZIA  
PROGETTI  

  
 

  
V.S.A.           ►APPIGNANO           COLLI 
 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

PROGETTI 3  anni 4 anni 5 anni 
 

Giornalino/Sito Web  ►   ►   ►  

Progetto Istituto Percorso edu/didattico – Mostra/ mercato  -  Prendersi 
cure di sé, degli altri e dell’ambiente - Biblioteca 

 ►   ►   ►  

Continuità   ►   ►   ►  

Musica          

Teatro          

Accoglienza          

Inglese          

Il nostro PC          

SA
LU

TE
 

Ed. alimentare “PiantiAMO”  ►   ►   ►  

Tutti giù per terra          

PicenAmbiente          

Motoria  ►   ►   ►  

Danza  ►   ►   ►  

C e C Feste a scuola “ Insieme con gioia”  ►   ►   ►  

 

CONCORSI 
 V.S.A.           ►APPIGNANO           COLLI 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

 
CONCORSI 

3 anni 4 anni 5 anni 

Il giornale della scuola (Concorso regione Marche)  ►   ►   ►  

          

          

          

C e C 
La giornata delle Marche          

Il senso della misericordia  ►   ►   ►  
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SCUOLA PRIMARIA  
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 
PROGETTI  

  
V.S.A.           ► APPIGNANO           COLLI             VIA ADIGE 
 

 PROGETTI Cl. 1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 Cl.5 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

Giornalino/Sito Web  ►    ►    ►    ►    ►   

Progetto Istituto Percorso edu/didattico – 
Mostra/ mercato “Prendersi cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente”  Biblioteca 



  
►   

  
►   

  
►    ►    ►   

Orientamento 

  
►    ►    ►    ►    ►   

Potenz. consolid. recupero               ►       

Continuità   ►    ►    ►    ►    ►   

Musica   ►    ►    ►    ►    ►   

Cinema                      

Teatro                      

SA
LU

TE
 

Non- rifiuto, io Riciclo!                     

Tutti giù per terra                     

“Giardinorto”                     

Diversabilità                     

Motoria                      

Discovering Tronto  ►    ►    ►    ►    ►   

Motoria Coni              ►    ►

   
  

Screening DSA (dislessia)  ►                   

Napo                     

Movimento e bandiere                     

Volley                     

Mercoledì della frutta                     

C
IT

TA
D

. e
 C

O
ST

IT
U

Z.
 

Consiglio Comunale dei ragazzi                     

Educazione stradale                     

Feste a scuola  ►    ►    ►    ►   
 

 ►   

Cose di questo mondo             
 

 ►   
 

 ►   

Protezione civile                     

Intercultura                      

Mercatino Natale/ Raccolta                      

Natale di stelle                     

 

CONCORSI 
  

V.S.A.           ► APPIGNANO           COLLI             VIA ADIGE 
 

 CONCORSI Cl. 1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 Cl.5 

Com L’anziano si racconta                     

Il giornale della scuola (Concorso regione 
Marche) 

 ►   
  

►   
  

►    ►    ►   

Salute RAEE                     

Coop BICI                     

C e C 
La giornata delle Marche per la Pace  ►    ►    ►    ►    ►   

Il senso della misericordia  ►    ►    ►    ►    ►   

Legalità Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia che sceglie il 
coraggio 

                    

Energia BIM                     
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

PROGETTI  
 ►APPIGNANO 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

PROGETTI Cl. 1 Cl.2 Cl. 3 
 

Giornalino/Sito Web ► ► ► 

Progetto Istituto Percorso edu/didattico – Mostra/ mercato  - “Prendersi 
cura sé, degli altri e dell’ambiente” – Biblioteca 

► ► ► 

Orientamento  ► ► ► 

Potenz. consolid. Recupero ► ► ► 

 
SALUTE 

Peer Education ► ► ► 

Discovering Tronto ► ► ► 

Motoria ► ► ► 

C e C 
Conosciamoci: accogliere e rispettare l’altro    

Festa a scuola ► ► ► 

 

CONCORSI 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

 Cl. 1 Cl.2 Cl. 3 
 

Per sempre con noi ► ► ► 

L’anziano si racconta    

Arte/ITA – Angeli    

Il giornale della scuola (Concorso regione Marche) ► ► ► 

SALUTE 
    

    

C e C Il senso della misericordia ► ► ► 

 
    

 

 PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

 

Formazione Insegnanti = lab. Italiano/lab. Storia  
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AAlllleeggaattoo  EE  

  

  

EE  11      OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii  AAnnnnuuaallii  

  

  
  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  

  

  GGiiuunnttaa  EEsseeccuuttiivvaa  
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GGIIUUNNTTAA  EESSEECCUUTTIIVVAA  

TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//1144  ––  22001144//1155  ––  22001155//1166  
  

NNOOMMIINNAATTIIVVOO  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  
MMaarriinnii  DDaanniieellee  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

DDii  BBaarrttoolloommeeoo  FFiilloommeennaa  DDiirreettttoorree  SS..GG..AA..  

MMaasscceettttii    MMaassssiimmiilliiaannoo  GGeenniittoorree    

AAssccaannii  GGrraazziiaa  GGeenniittoorree  

LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  DDoocceennttee  

LLaanncciioottttii  DDaannttee  PPeerrssoonnaallee  AATTAA  

  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//1144  ––  22001144//1155  ––  22001155//1166  
  

NNOOMMIINNAATTIIVVOO  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  
BBaassiillee    LLuucciiaa  DDoocceennttee  

GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  DDoocceennttee  

DDee  PPaaoolliiss  MM....GGaabbrriieellllaa  DDoocceennttee  

GGaalliièè  DDoommeenniiccaa  DDoocceennttee  

LLoossaannii    GGiiuulliiaannaa  DDoocceennttee  

MMaarroozzzzii  LLuuccaa  DDoocceennttee  

RRoosseettttii  MMeerrii  DDoocceennttee    

AAssccaannii    GGrraazziiaa  GGeenniittoorree  

CCuugglliiaarrii  MMaarriiaa  GGeenniittoorree  

CCaapprriioottttii  MMoonniiaa  GGeenniittoorree  

CCiitteerroonnii  AAnnddrreeaa  GGeenniittoorree  

CCiiaabbaattttoonnii  LLiiddaa  GGeenniittoorree  

MMaasscceettttii    MMaassssiimmiilliiaannoo  GGeenniittoorree  

RRee    FFrraanncceessccoo  GGeenniittoorree  

RRooddiilloossssii    LLuuiiggii  GGeenniittoorree  

AAnnttoolliinnii    GGiioovvaannnnii  PPeerrssoonnaallee  AAttaa  

LLaanncciioottttii  DDaannttee  PPeerrssoonnaallee  AAttaa  
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AAlllleeggaattoo  EE  

  

  

EE  22      OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii  AAnnnnuuaallii  

  
  

  

  CCoonnssiigglliioo  ddii  IInntteerrccllaassssee  
  

  CCoonnssiigglliioo  ddii  IInntteerrsseezziioonnee  
  

  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  IINNTTEERRSSEEZZIIOONNEE  

AA..SS..  22001155//22001166  
  

SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  

  

SSeezziioonnee  IInnsseeggnnaannttii  
RRaapppprreesseennttaannttii  

ggeenniittoorrii  

AA  
PPiiuunnttii  RRoommiinnaa    

GGaalliièè  DDoommeenniiccaa    --  CCiiaabbaattttoonnii  

PPaattrriizziiaa  

SSppiinnoozzzzii  NNaaddiiaa  iinn  

MMaallaavvoollttaa  

BB  
MMiigglliieettttaa  SSiimmoonneettttaa    

NNeeppaa  PPaattrriizziiaa  --  CCiiaabbaattttoonnii    PP..  
NNeerrii  VVaalleerriiaa  iinn  SSaammbblliicchh  

SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

SSeezziioonnee  IInnsseeggnnaannttii  
RRaapppprreesseennttaannttii  

ggeenniittoorrii  

AA  
SSeerrmmaarriinnii  PPaassqquuaalliinnaa      

SSoolleettttii  DDoonnaatteellllaa--  CCiiaabbaattttoonnii    PP..  
SSaannssoonnii  FFrraanncceessccaa  iinn  

TTooddiissccoo  

BB  
MMoonnttaazzzzoollii  LLuuiissaa  

LLoossaannii  GGiiuulliiaannaa  --    CCiiaabbaattttoonnii    PP..  
FFeerrrreettttii  DDeebboorraa  iinn  CCaannaallii  

SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  

SSeezziioonnee  IInnsseeggnnaannttii  
RRaapppprreesseennttaannttii  

ggeenniittoorrii  

AA  
LLeeoonnee  CCiinnzziiaa  

SSaaccrriippaannttee  MMaarriinnaa  --  MMaattaalluuccccii  

PPaattrriizziiaa  
PPiiggiinnii  AAlleessssiiaa  iinn  PPaarriissssii  

BB  
CCiioottttii  RRoosseellllaa  

DDee  PPaaoollii  FFiilloommeennaa  ––  MMaattaalluuccccii  PP  
SScciippii    CCrriissttiinnaa  iinn  SSttrraacccciiaa  

CC  
RRoosseettttii  MMeerrii  

CCaammeellii    BBaarrbbaarraa  ––  MMaattaalluuccccii  PP..  
SSaanntteeuussaanniioo  LLuucciiaa  

  iinn  MMoorrggaannttii  

DD  
MMaarrzziioonnii    SSaarraa  

PPrrooiieettttii  LLaarraa  ––  MMaattaalluuccccii  PP..  
VVaaggnnoonnii  FFrraanncceessccaa    

iinn  MMoorrggaannttii  

EE  
AAlleessiiaannii  CCaarrllaa  

FFeerrrreettttii  VVaalleerriiaa  ––  MMaattaalluuccccii  PP..  
GGaarrooffaannii  SSaammaanntthhaa  

iinn  MMaarriiaannii  
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE  

AA..SS..  22001155//22001166  

  
SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SS..  AAnnttoonniioo  

  

  

  

CCllaassssee  IInnsseeggnnaannttii  
RRaapppprreesseennttaannttii  

ggeenniittoorrii  

11^̂AA  

  

MMaarriiaannii  CCeecciilliiaa  --  TTrraaiinnii  PPaaoollaa--

CCaappeeccccii  LLiinnaa  ––  MMaarroozzzzii  LLuuccaa  --DDee  

AAnnttoonnii    GGiiuulliiaannaa    
LLoorrii  GGaabbrriieellllaa  iinn  FFllaaiiaannii  

22^̂AA  
MMaallaassppiinnaa  EEnnrriiccaa  --  GGiioovvaannnnoozzzzii  

FFiilloommeennaa--  DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa--

MMaarroozzzzii  LLuuccaa  

BBrruunnii  NNaattaasshhaa  NNiiccoollee  

  iinn  DDee  AAnnggeelliiss  

22^̂BB  

LLeeooppaarrddii  MM..  FFrraanncceessccaa  ––  

GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  ––  GGiiaannnniinnii  

GGiioovvaannnnaa  ––DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa--  

MMaassssaaggrraannddee  LLoorreellllaa  

SSccuutteerrii  MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa    

iinn  PPaassqquuaalliinnii  

33^̂  
CCaappeeccccii  LLiinnaa  --TTrraaiinnii  PPaaoollaa--  MMaarriiaannii  

CCeecciilliiaa––  MMaarroozzzzii  LLuuccaa  ––  DDee  AAnnttoonnii    

GGiiuulliiaannaa        
DDii  FFeelliiccee  LLuucciiaa  iinn  LLuuzzii  

44^̂    

BBeennvveeggnnaa  EEmmiilliiaa  ––  TTrraaiinnii  PPaaoollaa  --    

MMaarriiaannii    CCeecciilliiaa  --  MMaarroozzzzii  LLuuccaa    ––  

DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa--  CCiiaarrrroocccchhii  

NNaattaalliiaa    

DDii  MMaattttiiaa  RRoobbeerrttaa  

  iinn  MMaarroozzzzii  

55^̂  AA  

LLeeooppaarrddii  MM..  FFrraanncceessccaa  --  

GGiioovvaannnnoozzzzii  FFiilloommeennaa  --    MMaarroozzzzii  

LLuuccaa    ––  DDee  AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa--

MMaallaassppiinnaa  EEnnrriiccaa    

LLaa  CCaavvaa  RRaaffffaaeellee  
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE  

  

AA..SS..  22001155//22001166  
  

SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCaasstteell  ddii  LLaammaa//vviiaa  AAddiiggee  

  
  

CCllaassssee  IInnsseeggnnaannttii  
RRaapppprreesseennttaannttii  

ggeenniittoorrii  

11^̂  AA  
AAlleessssii  FFaabbiioollaa  ––  TTuuccccii  PPaaoollaa  ––  

GGiiaannnniinnii  GGiioovvaannnnaa  ––  MMaassssaaggrraannddee  

LLoorreellllaa  

PPeecccceerriilllloo  SStteeffaanniiaa  

  iinn  DD’’EErrrriiccoo  

11^̂  BB  
AAlleessssii  FFaabbiioollaa  ––  TTuuccccii  PPaaoollaa  ––  

GGiiaannnniinnii  GGiioovvaannnnaa  ––  MMaassssaaggrraannddee  

LLoorreellllaa  ––  TTrrooiiaannii  CCrriissttiiaannaa  

CCiimmaarroollii  CCllaauuddiiaa    

iinn  CCaappoonneettttii  

22^̂AA  
BBaassiillee  LLuucciiaa  ––SSeegghheettttii  DDaanniieellaa  ––  

PPeezzzzoollii  MM..  LLeeddaa  

CCaanncceelllliieerrii  SSaarraa  

iinn  PPaanneellllaa  

33^̂AA  
BBaassiillee  LLuucciiaa  ––  SSeegghheettttii  DDaanniieellaa  ––  DDee  

AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa  ––  DDee  BBeerraarrddiinniiss  

KKaattiiaa  ––  TTrrooiiaannii  CCrriissttiiaannaa  

PPiieerraannttoozzzzii  AAlleessssaannddrraa  

iinn  MMaauurriizzii  

44^̂AA  
FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa  ––  PPeettrriilllloo  

SSiillvvaannaa  ––  PPeezzzzoollii  MM..  LLeeddaa  ––  MMaarroozzzzii  

LLuuccaa  

BBrruunnii  RRoossiittaa  iinn  FFoorrttii  

55^̂AA  
FFaabbii  CCaannnneellllaa  DDaanniieellaa  ––  PPeettrriilllloo  

SSiillvvaannaa  ––  DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  ––  DDee  

AAnnttoonnii  GGiiuulliiaannaa    

CCuugglliiaarrii  MMaarriiaa  iinn  CCoolllliinnaa  
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE  

AA..SS..  22001155//22001166  
  

  

SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

  

  

  

CCllaassssee  IInnsseeggnnaannttii  RRaapppprreesseennttaannttii  ggeenniittoorrii  

11^̂  AA  

DD’’AAnnggeelloo  FFrraanncceessccaa  ––  DDee  

DDoommiinniicciiss  MMaaddddaalleennaa  ––  

MMaarroozzzzii  LLuuccaa  ––  SSaannttaanncchhèè    MM..  

PPaaoollaa  

NNeessppeeccaa  EEllooiissaa  iinn  GGiioobbbbii  

22^̂  AA  
CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa  ––  MMaarroozzzzii  

LLuuccaa  ––  SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa--

VVeerrddeessii  AAnnnnaa  

PPeennnnaattii  SSiimmoonnaa  RRoobbeerrttaa  iinn  

CCoorrrraaddeettttii  

33^̂  AA  
CCaallvvaarreessii  AAnnnnaa  RRiittaa--MMaarroozzzzii  

LLuuccaa--  MMaauurriizzii  MM..VViittttoorriiaa  DDee  

DDoommiinniicciiss  MMaaddddaalleennaa    
MMuurreessaann  AAnnccaarraalluuccaa  iinn  TTrraaiinnii  

44^̂  AA  

DD’’AAnnggeelloo  FFrraanncceessccaa  --NNiissii  

GGiiuusseeppppiinnaa––  MMaarroozzzzii  LLuuccaa  ––  

SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa    

  

TTrraaiinnii  LLoorreellllaa  iinn  VVaaggnnoonnii  

55^̂  AA  

VVeerrddeessii  AAnnnnaa--  MMaarroozzzzii  LLuuccaa  ––

MMaauurriizzii  MM..  VViittttoorriiaa--  DDee  

DDoommiinniicciiss  MMaaddddaalleennaa  ––  

MMoorreellllii  CC..  FFrraanncceessccaa  

TTrraaiinnii  PPiinnaa  iinn  MMoorreesscchhiinnii  
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE  

AA..SS..  22001155//22001166  
SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo  

  

CCllaassssee  IInnsseeggnnaannttii  
RRaapppprreesseennttaannttii  

ggeenniittoorrii  

11^̂  AA  
CChheerrrrii  DDaanniieellaa  ––DDee  PPaaoolliiss  MM..  

GGaabbrriieellllaa  ––  SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  --

TTrraaiinnii  DDaanniieellaa--  DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  
LLiivvii  MMaarriikkaa  iinn  CCiiaarrrroocccchhii  

11^̂  BB  
CChheerrrrii  DDaanniieellaa  ––DDee  PPaaoolliiss  MM..  

GGaabbrriieellllaa  ––  SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  --

TTrraaiinnii  DDaanniieellaa--  DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  

CCaapprriioottttii  CCllaauuddiiaa  iinn  

SSiillvveessttrrii  

22^̂AA    

CCaannddeelllloorrii  GGrraazziieellllaa  ––  CCiicccchhii  MM..  

VViittttoorriiaa  ––  SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  ––

TTrraaiiaannii  DDaanniieellaa  --  DDee  BBeerraarrddiinniiss  

KKaattiiaa  

AAlleessssaannddrriinnii  MMoonniiccaa  iinn  

DDii  GGiirroollaammii  

22^̂BB    

CCaannddeelllloorrii  GGrraazziieellllaa  ––  CCiicccchhii  MM..  

VViittttoorriiaa  ––  SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  ––

TTrraaiiaannii  DDaanniieellaa  --  DDee  BBeerraarrddiinniiss  

KKaattiiaa  

PPaassqquuaallii  SSiillvviiaa  iinn  

AAmmaattuuccccii  

33^̂  AA  
FFaarrnneessii  RRoossssaannaa  ––  MMoorrggaannttii  NNaattaalliiaa  

––  PPeeppee  RRiittaa  ––  VVaallllaattii  BBrruunnaa  ––  DDee  

BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa    
FFeerriioozzzzii  DDaanniilloo  

33^̂BB  
FFaarrnneessii  RRoossssaannaa  ––  MMoorrggaannttii  NNaattaalliiaa  

––  PPeeppee  RRiittaa  ––  VVaallllaattii  BBrruunnaa  ––  DDee  

BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  

AAnnggeelliinnii  AAnnnnaalliissaa  iinn  

PPiieerraannttoozzzzii  

44^̂  AA  

AAnnggeelloommèè  EElleennaa  ––  CCiicccchhii  GGaabbrriieellllaa  ––  

SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  ––  TTrraaiinnii  

DDaanniieellaa--  SSaabbiinnii  CCaattiiaa  ––  VVaaggnnoonnii  

CCllaauuddiiaa  --    DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  ––DDeell  

GGiioovvaannee    

FFaanneessii  SSiillvviiaa  iinn  KKiinngg  

44^̂BB  
AAnnggeelloommèè  EElleennaa  ––  CCiicccchhii  GGaabbrriieellllaa  ––  

SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  ––  TTrraaiinnii  DDaanniieellaa  

––  CCoorrii  OOrrnneellllaa  ––  DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa    

ZZeeppppiillllii  MMaarriiaa  iinn    

DDee  AAnnggeelliiss  

55^̂AA  

GGrreeggoorrii  RRiittaa  ––  VVaallllaattii  BBrruunnaa  

AAnnaassttaassii  LLaarriissssaa  ––  DDeell  GGiioovvaannee  ––

SSaabbiinnii  CCaattiiaa  ––  SSaannttaanncchhèè  MM..  PPaaoollaa  --    

DDee  BBeerraarrddiinniiss  KKaattiiaa  

PPaanniicchhii  SStteeffaannoo  
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  CCLLAASSSSEE  

AA..SS..  22001155//22001166  

  
  

  

SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  AAppppiiggnnaannoo  ddeell  TTrroonnttoo  

  

  

  

CCllaassssee  RRaapppprreesseennttaannttii  ggeenniittoorrii  

11^̂  

OOddddii  RRoommiinnaa  iinn  PPrriioorrii  

AAllbbeerrttiinnii  FFrraanncceessccoo  

MMuusscceellllaa  GGiinnaa  AAnnttoonniieettttaa  iinn  SSccaarrppeettttii  

SSaallvvii  IIllaarriioo 

22^̂  
RRooddiilloossssii  LLuuiiggii  

MMiinniissccaallccoo  MMiicchheellaa  iinn  GGaassppaarrii 

33^̂  
AAssccaannii  GGrraazziiaa  iinn  PPrriioorrii  

MMaarrcchhii  oonnddaa  AAnnggeelliinnaa  iinn  DDee  CChheelllliiss 
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AAlllleeggaattoo  FF  

  

RReeggoollaammeennttoo  dd’’IIssttiittuuttoo  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii,,  ppeerr  ii  ddoocceennttii,,  ppeerr  iill  

ppeerrssoonnaallee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  aauussiilliiaarriioo..  

  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

  
AARRTTIICCOOLLOO  11  

  

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  OORRGGAANNII  CCOOLLLLEEGGIIAALLII  
  

LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeeggllii  OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii  ddeevvee  eesssseerree  ddiissppoossttaa  ccoonn  uunn  

pprreeaavvvviissoo  rreeccaappiittaattoo  aaggllii  iinntteerreessssaattii  aallmmeennoo  ccoonn  cciinnqquuee  ggiioorrnnii  ddii  aannttiicciippoo  

rriissppeettttoo  aallllaa  ddaattaa  ddeellllee  rriiuunniioonnii..  

LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  lleetttteerraa  ddiirreettttaa  aaii  ssiinnggoollii  mmeemmbbrrii  

ddeellll’’oorrggaannoo  ccoolllleeggiiaallee..  

LL’’aavvvviissoo  ddii  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeevvee  iinnddiiccaarree  iill  ggiioorrnnoo,,  ll’’oorraa,,  iill  lluuooggoo  ee  ggllii  

aarrggoommeennttii  ddaa  ttrraattttaarree..  SSoolloo  iinn  vviiaa  eecccceezziioonnaallee  ee  iinn  ccaassoo  ddii  ccoommpprroovvaattaa  

nneecceessssiittàà  eedd  uurrggeennzzaa,,  ggllii  OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnvvooccaattii  

tteelleeffoonniiccaammeennttee..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  22  
  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  EE  OORRAARRIIOO  DDEELLLLEE  RRIIUUNNIIOONNII  
  

LLee  rriiuunniioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  tteennuuttee  iinn  oorraarriioo  cchhee  ccoommppoorrttaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  

mmeemmbbrrii  cchhee  eesseerrcciittaannoo  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee..  

IIll  ccaalleennddaarriioo  ddeellllee  ccoonnvvooccaazziioonnii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  IInntteerrccllaassssee  ee  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  

DDoocceennttii  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  oorree  ssttaabbiilliittaa  ddaall  CCoolllleeggiioo  

ddeeii  DDoocceennttii..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  33  
  

SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  RRIIUUNNIIOONNII  
  

IIll  pprreessiiddeennttee  hhaa  iill  ppootteerree  ddii  rreeggoollaarree  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ssuuii  ssiinnggoollii  aarrggoommeennttii  ppoossttii  

aallll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo..  LLee  ddeelliibbeerraazziioonnii  ((aarrtt..  2288  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  441166//7744))  ssoonnoo  

aaddoottttaattee  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii  vvoottii  vvaalliiddaammeennttee  eesspprreessssii,,  ssaallvvoo  cchhee  
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ddiissppoossiizziioonnii  ssppeecciiaallii  pprreessccrriivvaannoo  ddiivveerrssaammeennttee..  IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  pprreevvaallee  iill  

vvoottoo  ddeell  pprreessiiddeennttee..  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  iinnttrroodduurrrree  aarrggoommeennttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  

iissccrriittttii  aallll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo..  

IIll  pprreessiiddeennttee  hhaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  ttoogglliieerree  llaa  ppaarroollaa  aadd  uunn  ccoonnssiigglliieerree  cchhee  

mmaanniiffeessttaammeennttee  ddiimmoossttrraa  ddii  vvoolleerr  iinnttrraallcciiaarree  ii  llaavvoorrii..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  44  
  

CCOOMMPPIITTII  DDEEGGLLII  OORRGGAANNII  CCOOLLLLEEGGIIAALLII  
  

CCiiaassccuunn  oorrggaannoo  ccoolllleeggiiaallee  ooppeerraa  iinn  ffoorrmmaa  ccoooorrddiinnaattaa  ccoonn  ggllii  aallttrrii  oorrggaannii  

ccoolllleeggiiaallii  cchhee  eesseerrcciittaannoo  ccoommppeetteennzzee  ppaarraalllleellee,,  mmaa  ccoonn  rriilleevvaannzzaa  ddiivveerrssaa  iinn  

ddeetteerrmmiinnaattee  mmaatteerriiee..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  55  
  

EELLEEZZIIOONNEE  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA    

DDII  OORRGGAANNII  DDII  DDUURRAATTAA  AANNNNUUAALLEE  
  

LLee  eelleezziioonnii  ddeeggllii  oorrggaannii  ccoolllleeggiiaallii  ddii  dduurraattaa  aannnnuuaallee  ((CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee,,  

IInntteerrccllaassssee  eedd  IInntteerrsseezziioonnee))  hhaannnnoo  lluuooggoo,,  ppoossssiibbiillmmeennttee,,  nneelllloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo  

eedd  eennttrroo  iill  sseeccoonnddoo  mmeessee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo..  SSoonnoo  ffaattttee  ssaallvvee  ddiissppoossiizziioonnii  

mmiinniisstteerriiaallii  ddiivveerrssee..  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  eedd  iill  CCoommiittaattoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  

sseerrvviizziioo  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  vveerrrraannnnoo  eelleettttii  eennttrroo  iill  mmeessee  ddii  sseetttteemmbbrree..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  66  
  

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII    

IINNTTEERRSSEEZZIIOONNEE  ––  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE  --  CCLLAASSSSEE  
  

IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  IInntteerrsseezziioonnee,,  IInntteerrccllaassssee  ee  CCllaassssee  èè  ccoonnvvooccaattoo  ddaall  DDiirriiggeennttee  

SSccoollaassttiiccoo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddeettttaattee  ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  IInntteerrsseezziioonnee,,  IInntteerrccllaassssee  ee  CCllaassssee  ssii  rriiuunniissccee  ssoolliittaammeennttee  uunnaa  

vvoollttaa  ooggnnii  ttrree  mmeessii..  DDii  ooggnnii  rriiuunniioonnee  vviieennee  rreeddaattttoo  uunn  vveerrbbaallee  cchhee,,  ssoottttoossccrriittttoo  

ddaall  pprreessiiddeennttee  ee  ddaall  sseeggrreettaarriioo,,  vviieennee  iinnvviiaattoo  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  eennttrroo  sseeii  

ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeellllaa  sseedduuttaa..  EE’’  ccoonncceessssaa  ffaaccoollttàà  ddii  rriicchhiieeddeerree  llaa  

ccoonnvvooccaazziioonnee  aadd  ⅓⅓  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeellll’’iinntteerrccllaassssee  qquuaalloorraa  ffaacccciiaannoo  rriicchhiieessttaa  

ssccrriittttaa  mmoottiivvaattaa..  
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IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ppoottrràà  ddeelleeggaarree  uunn  iinnsseeggnnaannttee  aa  pprreessiieeddeerree  llaa  rriiuunniioonnee  

iinn  qquuaalliittàà  ddii  PPrreessiiddeennttee..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ii  ddoocceennttii    ffoosssseerroo  aasssseennttii  ppeerr  iimmppeeggnnii  

iinn  aallttrroo  IIssttiittuuttoo  pprreesseenntteerraannnnoo  uunn  pprroo--mmeemmoorriiaa  ssuullll’’oo..dd..gg..  ddaa  pprreesseennttaarree  aall  

ccoooorrddiinnaattoorree//rreessppoonnssaabbiillee    ddii  pplleessssoo..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  77  
  

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  DDOOCCEENNTTII  
  

IIll  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  ssii  iinnsseeddiiaa  aallll’’iinniizziioo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ee  ssii  rriiuunniissccee  

aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  ttrree  mmeessii  ppeerr  iinniizziiaattiivvaa  ddeell  pprreessiiddeennttee..  LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  

ddeevvee  eesssseerree  ffaattttaa  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo;;  ppuuòò  cchhiieeddeerree  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  llaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ⅓⅓  ddeeii  

ccoommppoonneennttii..  

PPeerr  iill  ccaalleennddaarriioo,,  ll’’oorraarriioo  ee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  rriiuunniioonnii  vvaallggoonnoo  llee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddeettttaattee  ddaaggllii  aarrtttt..  22  ee  33  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  LLee  rriiuunniioonnii  

hhaannnnoo  lluuooggoo  dduurraannttee  ll’’oorraarriioo  ddii  sseerrvviizziioo  iinn  oorree  nnoonn  ccooiinncciiddeennttii  ccoonn  ll’’oorraarriioo  

ddeellllee  lleezziioonnii..  

LLee  ffuunnzziioonnii  ddii  sseeggrreettaarriioo  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittee  ddaall  pprreessiiddeennttee  aadd  uunnoo  ddeeii  ddoocceennttii  

eelleettttoo  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  44  ddeell  DD..PP..RR..  3311  mmaaggggiioo  11997744,,  nn..  441166..  

DDii  ooggnnii  sseedduuttaa  vviieennee  rreeddaattttoo  uunn  vveerrbbaallee  ssoottttoossccrriittttoo  ddaall  pprreessiiddeennttee  ee  ddaall  

sseeggrreettaarriioo..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  88  
  

PPRRIIMMAA  CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO  
  

LLaa  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeell  ccoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo,,  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvaa  

aallllaa  nnoommiinnaa  ddeeii  rreellaattiivvii  mmeemmbbrrii,,  èè  ddiissppoossttaa  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  sseeccoonnddoo  ii  

ccrriitteerrii  ggeenneerraallii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  99  
  

EELLEEZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  EE  DDEELL  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  EE  NNOOMMIINNAA  DDEELL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  

  

NNeellllaa  pprriimmaa  sseedduuttaa  iill  ccoonnssiigglliioo  dd’’iissttiittuuttoo  èè  pprreessiieedduuttoo  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

eedd  eelleeggggee,,  ttrraa  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  iill  pprroopprriioo  pprreessiiddeennttee  aa  ssccrruuttiinniioo  

sseeggrreettoo..  
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SSoonnoo  ccaannddiiddaattii  ttuuttttii  ii  ggeenniittoorrii  mmeemmbbrrii  ddeell  ccoonnssiigglliioo..  EE’’  ccoonnssiiddeerraattoo  eelleettttoo  iill  

ggeenniittoorree  cchhee  aabbbbiiaa  ootttteennuuttoo  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii  vvoottii  rraappppoorrttaattaa  aall  

nnuummeerroo  ddeeii  ccoommppoonneennttii..  QQuuaalloorraa  nnoonn  ssii  rraaggggiiuunnggaa  ddeettttaa  mmaaggggiioorraannzzaa  nneellllaa  

pprriimmaa  vvoottaazziioonnee,,  iill  pprreessiiddeennttee  èè  eelleettttoo  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  rreellaattiivvaa  ddeeii  vvoottaannttii,,  

sseemmpprree  cchhee  ssiiaannoo  ssttaattii  pprreesseennttii  aallllaa  sseedduuttaa  llaa  mmeettàà  ppiiùù  uunnoo  ddeeii  ccoommppoonneennttii..  

AA  ppaarriittàà  ddii  vvoottii  èè  eelleettttoo  iill  ppiiùù  aannzziiaannoo  ddii  eettàà..  

IIll  ccoonnssiigglliioo  ppuuòò  ddeelliibbeerraarree  ddii  eelleeggggeerree  uunn  vviiccee  pprreessiiddeennttee,,  ddaa  vvoottaarrssii  ffrraa  ii  

ggeenniittoorrii  ddeell  ccoonnssiiggllii  sstteessssoo,,  sseeccoonnddoo  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ppeerr  ll’’eelleezziioonnee  

ddeell  pprreessiiddeennttee..  IIll  pprreessiiddeennttee  eelleettttoo  sscceegglliiee  ffrraa  ii  mmeemmbbrrii  ddeell  ccoonnssiigglliioo  iill  pprroopprriioo  

sseeggrreettaarriioo..  IInnoollttrree  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo  eelleeggggee  ccoonn  llaa  sstteessssaa  mmooddaalliittàà  ddeellllee  

eelleezziioonnii  ddeell  pprreessiiddeennttee    llaa  ggiiuunnttaa  eesseeccuuttiivvaa  ccoommppoossttaa  ddaa  uunn  ddoocceennttee  ,,  dduuee  

ggeenniittoorrii,,  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  AATTAA  ee  pprreessiieedduuttaa  ddaall  DDiirriiggeennttee  

SSccoollaassttiiccoo..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1100  
  

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  
  

IIll  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  èè  ccoonnvvooccaattoo  ddaall  pprreessiiddeennttee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  

ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo;;  llaa  rriicchhiieessttaa  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  aanncchhee  

ddaa    11//33  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  ggiiuunnttaa  eesseeccuuttiivvaa..  PPeerr  iill  ccaalleennddaarriioo,,  ll’’oorraarriioo  ee  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  rriiuunniioonnii  vvaallggoonnoo  llee  nnoorrmmee  ssttaabbiilliittee  ddaaggllii  aarrtttt..  22  ee  33  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  DDii  ooggnnii  sseedduuttaa  vviieennee  rreeddaattttoo  uunn  vveerrbbaallee  ssuu  aappppoossiittoo  

rreeggiissttrroo  aa  ppaaggiinnee  nnuummeerraattee..  IIll  vveerrbbaallee,,  ffiirrmmaattoo  ddaall  pprreessiiddeennttee  ee  ddaall  sseeggrreettaarriioo,,  

vviieennee  ttrraassmmeessssoo  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1111  
  

PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’  DDEEGGLLII  AATTTTII  
  

LLaa  ppuubbbblliicciittàà  ddeeggllii  aattttii  ddeell  ccoonnssiigglliioo  dd’’iissttiittuuttoo  ddeevvee  aavvvveenniirree  mmeeddiiaannttee  

aaffffiissssiioonnee  iinn  aappppoossiittoo  aallbboo  eedd  iinnvviioo  aa  ttuuttttii  ii  pplleessssii  ssccoollaassttiiccii,,  ddeellllaa  ccooppiiaa  

iinntteeggrraallee  ddeell  tteessttoo  ddeellllee  ddeelliibbeerraazziioonnii  aaddoottttaattee  ddaall  ccoonnssiigglliioo  sstteessssoo..  

LL’’aaffffiissssiioonnee  aallll’’aallbboo  aavvvviieennee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  mmaassssiimmoo  ddii  oottttoo  ggiioorrnnii  ddaallllaa  

rreellaattiivvaa  sseedduuttaa..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1122  
  

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  EESSEECCUUTTIIVVAA  
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LLaa  ggiiuunnttaa  eesseeccuuttiivvaa  èè  ccoonnvvooccaattaa  ddaall  pprreessiiddeennttee::  

––  ddii  ssuuaa  iinniizziiaattiivvaa;;  

––  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ccoommppoonneennttii..  

LLee  mmooddaalliittàà  ssoonnoo  qquueellllee  ssttaabbiilliittee  ddaall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  11..  

FFuunnggee  ddaa  sseeggrreettaarriioo  iill  ccaappoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  cchhee  ccoonn  iill  pprreessiiddeennttee  

ffiirrmmeerràà  ii  vveerrbbaallii  ddeellllee  sseedduuttee..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1133  
  

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE    

DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEEGGLLII  IINNSSEEGGNNAANNTTII  
  

IIll  ccoommiittaattoo  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  èè  ccoonnvvooccaattoo  ddaall  

DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  cchhee  nnee  èè  iill  pprreessiiddeennttee,,  sseegguueennddoo  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  

ddaallll’’aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  FFuunnggee  ddaa  sseeggrreettaarriioo  uunn  mmeemmbbrroo  ddeell  

ccoommiittaattoo  cchhee  rreeddiiggeerràà  iill  vveerrbbaallee  ee  lloo  ssoottttoossccrriivveerràà  iinnssiieemmee  aall  pprreessiiddeennttee..  
  

  

DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII    

SSUULLLL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRNNAA  DDEEII  PPLLEESSSSII  
  

AARRTTIICCOOLLOO  1144  
  

AAPPEERRTTUURRAA  DDEEGGLLII  EEDDIIFFIICCII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  
  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  ddeevvoonnoo  aassssiiccuurraarree  ll’’aappeerrttuurraa  ee  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeeggllii  

eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  ll’’eennttrraattaa  ee  ll’’uusscciittaa  aa  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeellll’’oorraarriioo  ssttaabbiilliittoo  ddaaggllii  oorrggaannii  ccoommppeetteennttii..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1155  
  

OORRAARRIIOO  EE  VVIIGGIILLAANNZZAA  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII    
  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  aaccccoollggoonnoo  ee  aassssiiccuurraannoo  llaa  

vviiggiillaannzzaa  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ttrraassppoorrttaattii  ee  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ii  ccuuii  ggeenniittoorrii,,  ppeerr  ffoonnddaattii  

mmoottiivvii  hhaannnnoo  rriicchhiieessttoo  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aall  CCaappoo  dd’’IIssttiittuuttoo  cchhee  vvaalluutteerràà  iinn  bbaassee  

aall  ppeerrssoonnaallee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aattttuuaazziioonnee..  

  

  



172 

 

AARRTTIICCOOLLOO  1166  
  

OORRAARRIIOO  EE  VVIIGGIILLAANNZZAA  DDII  TTUUTTTTII  GGLLII  AALLUUNNNNII  
  

TTuuttttii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeevvoonnoo  ttrroovvaarrssii  ssuullllaa  ppoorrttaa  ddeellll’’aauullaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ccllaassssee  

cciinnqquuee  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii..  DDuurraannttee  ll’’eennttrraattaa,,  cchhee  aavvvviieennee  

nneeii  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  cchhee  pprreecceeddoonnoo  ll’’iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii,,  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  

ssccoollaassttiiccii,,  sseeccoonnddoo  uunn  oorrddiinnee  ddii  sseerrvviizziioo  ddiissppoossttoo  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo,,  

ddeevvoonnoo  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  vviiggiillaannzzaa  iinn  mmaanniieerraa  cchhee  nneessssuunn  ddiissoorrddiinnee  ttuurrbbii  

ll’’eennttrraattaa  ddeeggllii  aalluunnnnii..  

LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssccoollaassttiicchhee  ddeeggllii  aalluunnnnii  nnoonn  ppuuòò  dduurraarree  oollttrree  

ddiieeccii  mmiinnuuttii..  

OOggnnii  iinnsseeggnnaannttee  èè  tteennuuttoo  aallllaa  vviiggiillaannzzaa  ddeeii  pprroopprrii  aalluunnnnii,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  

vveennggaannoo  aa  ccrreeaarrssii  ddiissoorrddiinnii..  AAllll’’uusscciittaa  ddaallllaa  ssccuuoollaa  ttuuttttii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  hhaannnnoo  

ll’’oobbbblliiggoo  ddii  aaccccoommppaaggnnaarree  oorrddiinnaattaammeennttee  ii  pprroopprrii  aalluunnnnii  ssiinnoo  aall  ppoorrttoonnee  

dd’’iinnggrreessssoo,,  ddoovvee  eessiissttee,,  ssiinnoo  aall  ccaanncceelllloo  ddeell  rreecciinnttoo,,  ddoovvee  ssaarraannnnoo  rriiccoonnsseeggnnaattii  

aaii  ggeenniittoorrii..  QQuuii  tteerrmmiinnaa  ooggnnii  lloorroo  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssuuggllii  aalluunnnnii..  

EE’’  sseevveerraammeennttee  vviieettaattoo  ll’’aacccceessssoo  ddii  vveeiiccoollii  nneeii  ccoorrttiillii  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii,,  

ttrraannnnee  cchhee  ppeerr  ggllii  aaddddeettttii  aallllaa  ccuucciinnaa  oo  ccaarriiccoo//ssccaarriiccoo,,  nnoonn  nneellllee  oorree  ddii  eennttrraattaa  

ee  uusscciittaa..  EEvveennttuuaallii  uusscciittee  ddeeggllii  aalluunnnnii  nneeii  ccoorrttiillii  vvaannnnoo  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  iill  

ccaanncceelllloo  ddii  eennttrraattaa  cchhiiuussoo..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1177  
  

DDIIVVIIEETTII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  AAGGLLII  AALLUUNNNNII  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  TTRRAAFFFFIICCOO  
  

AAlllloo  ssccooppoo  ddii  rreennddeerree  ppiiùù  sseerreennoo  ll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo,,  èè  nneecceessssaarriioo  vviieettaarree  

aaggllii  aalluunnnnii  ddii  eennttrraarree  nneeggllii  eeddiiffiiccii  pprriimmaa  ddeellll’’oorraarriioo  ssttaabbiilliittoo  ttrraannnnee  ii  

ttrraassppoorrttaattii  ee  cchhii  ppoossssiieeddee  iill  ppeerrmmeessssoo  aannttiicciippaattoo..  

SSuu  pprrooppoossttaa  ddeell  ccoonnssiigglliioo  dd’’iissttiittuuttoo,,  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  rriicchhiieeddee  aall  SSiinnddaaccoo  

llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  vviiggiillii  uurrbbaannii  aallll’’iinniizziioo  ee  aallllaa  ffiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii  ppeerr  

ddiisscciipplliinnaarree  iill  ttrraaffffiiccoo  nneellllee  ssttrraaddee  aaddiiaacceennttii  llaa  ssccuuoollaa  ee  ppeerr  iill  pplleessssoo  ddii  CCoollllii  

ddeell  TTrroonnttoo  ddiisscciipplliinnaa  aallll’’eennttrraattaa  ee  aallll’’uusscciittaa  ll’’iinnggrreessssoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ddeeggllii  

aavveennttii  ddiirriittttoo..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1188  
  

PPRREESSEENNZZAA  IINN  CCLLAASSSSEE  EE  RRIITTAARRDDII  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  
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LLaa  pprreesseennzzaa  ddeeggllii  aalluunnnnii  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa..  TTuuttttaavviiaa,,  ppuurr  ccoonnssiiddeerraannddoo  iill  rriittaarrddoo,,  

ggiiuussttiiffiiccaattoo  oo  nnoonn,,  uunnaa  ttuurrbbaattiivvaa  aall  llaavvoorroo  ssccoollaassttiiccoo,,  ll’’aalluunnnnoo  rriittaarrddaattaarriioo  

ddeevvee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  eesssseerree  aammmmeessssoo  iinn  ccllaassssee..  RRiimmaannee  ssaallvvoo  aallll’’iinnsseeggnnaannttee  iill  

ddiirriittttoo--ddoovveerree  ddii  iinnffoorrmmaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  llaa  ffaammiigglliiaa  ppeerr  cchhiieeddeerree  llaa  

ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee..  EE’’  ooppppoorrttuunnoo  cchhee  ggllii  aalluunnnnii  uuttiilliizzzziinnoo  uunn  aabbbbiigglliiaammeennttoo  

aaddeegguuaattoo  aallll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  ((ggrreemmbbiiuullee,,  ttuuttaa,,  ssccaarrppee  ddaa  ppaalleessttrraa))..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  1199  
  

AASSSSEENNZZEE  PPEERR  MMAALLAATTTTIIAA    

EE  UUSSCCIITTAA  AANNTTIICCIIPPAATTAA  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  
  

PPeerr  llee  aasssseennzzee  ccaauussaattee  ddaa  mmaallaattttiiaa  èè  nneecceessssaarriioo  eessiiggeerree  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo  

qquuaannddoo  eessssee  ssii  pprroottrraarrrraannnnoo  ppeerr  oollttrree  cciinnqquuee  ggiioorrnnii..  

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  uunn  aalluunnnnoo  ssii  sseennttaa  mmaallee,,  ll’’iinnsseeggnnaannttee  ee  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  eessppeerriirràà  ttuuttttii  ii  mmooddii  ee  mmeezzzzii  nneecceessssaarrii  ppeerrcchhéé  iill  bbaammbbiinnoo  vveennggaa  

aaccccoommppaaggnnaattoo  aa  ccaassaa..  NNeeii  ccaassii  rriitteennuuttii  mmoollttoo  ggrraavvii  ppuuòò  aanncchhee  ddiissppoorrrree  llaa  

vviissiittaa  mmeeddiiccaa  oo  iill  rriiccoovveerroo  iinn  oossppeeddaallee..  AAggllii  aalluunnnnii  èè  ccoonnsseennttiittoo  ddii  llaasscciiaarree  llaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaa  ddeellllaa  ffiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  mmoottiivvaattaa  nneecceessssiittàà..  LLaa  

rriicchhiieessttaa  ssccrriittttaa  ddeevvee  eesssseerree  aavvaannzzaattaa  ddiirreettttaammeennttee  aallll’’iinnsseeggnnaannttee  

rreessppoonnssaabbiillee,,  cchhee  èè  tteennuuttoo  aa  ccoonnsseeggnnaarree  ll’’aalluunnnnoo  eesscclluussiivvaammeennttee  aadd  uunnoo  ddeeii  

ggeenniittoorrii  oo  aa  ppeerrssoonnaa  aa  lluuii  bbeenn  nnoottaa,,  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ffiirrmmaattaa  ddaall  

DDiirriiggeennttee  oo  ddaa  uunn  ssuuoo  ccoollllaabboorraattoorree  oo  ffiidduucciiaarriioo..  

NNoonn  èè  ppeerrmmeessssoo  iinnttrroodduurrrree  cciibbii    ee  bbeevvaannddee  ddaallll’’eesstteerrnnoo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  aalliimmeennttaarree..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2200  
  

PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  AA  CCAARRIICCOO  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  
  

EE’’  sseevveerraammeennttee  vviieettaattoo  mmeetttteerree  ffuuoorrii  ddaallll’’aauullaa  ppeerr  qquuaallssiiaassii  mmoottiivvoo  ggllii  aalluunnnnii  

dduurraannttee  ll’’oorraarriioo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

LLee  aasssseennzzee  ppeerr  ppiiùù  ddii  cciinnqquuee  ggiioorrnnii  ccaauussaattee  ddaa  mmoottiivvii  ddii  ffaammiigglliiaa  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  ccoommuunniiccaattee  aaii  ddoocceennttii..  IInn  aalllleeggaattoo  èè  ssttaattoo  rreeddaattttoo  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  iill  rreeggoollaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  aaii  sseennssii  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  224499//9988..  

AAllll’’iinniizziioo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  vviieennee  ccoonnsseeggnnaattaa  uunnaa  ssiinntteessii  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  

aaggllii  aalluunnnnii..  
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AARRTTIICCOOLLOO  2211  
  

UUTTIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  
  

LL’’aarrtt..  77  ddeell  DD..PP..RR..  3311//0055//7744,,  nn..  442200  pprreevveeddee  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccoollllaabboorraattoorrii  

ssccoollaassttiiccii  aallllaa  vviiggiillaannzzaa,,  ssiiaa  ppuurree  ppeerr  bbrreevvii  ppeerriiooddii,,  ddii  aalluunnnnii  iinn  ccaassoo  ddii  

aassssoolluuttaa  nneecceessssiittàà..  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  aaiiuuttaannoo  ll’’iinnsseeggnnaannttee  aadd  aassssiisstteerree  ii  bbaammbbiinnii  dduurraannttee  

ll’’eennttrraattaa  ee  ll’’uusscciittaa..  DDuurraannttee  ll’’iinntteerrvvaalllloo  vviiggiillaannoo  ggllii  aalluunnnnii  cchhee  ssii  rreeccaannoo  nneeii  

llooccaallii  ddoovvee  ssoonnoo  ccoollllooccaattii  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii..  DDuurraannttee  llee  oorree  ddii  lleezziioonnee  vviiggiillaannoo  

ggllii  aalluunnnnii  cchhee  ppeerr  qquuaallssiiaassii  mmoottiivvoo  vveennggaannoo  aa  ttrroovvaarrssii  nneell  ccoorrrriiddooiioo  oo  nneeii  

llooccaallii  aattttiigguuii  aallll’’aauullaa  ssccoollaassttiiccaa..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2222  
  

PPUULLIIZZIIEE  
  

LLee  ppuulliizziiee  nneellllee  aauullee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ffaattttee  ppeerr  nneessssuunn  mmoottiivvoo  dduurraannttee  llee  

oorree  ddii  lleezziioonnee,,  mmaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  iinn  mmaanniieerraa  cchhee  aallll’’eennttrraattaa  ddeeggllii  

aalluunnnnii  aa  ssccuuoollaa,,  ssii  ssiiaa  pprroovvvveedduuttoo  aallllaa  eelliimmiinnaazziioonnee  ddii  ooggnnii  rreessiidduuoo  ddii  

ppoollvveerree..  AAllttrreettttaannttoo  aavvvveerrrràà  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ii  qquuaallii,,  ttuuttttaavviiaa,,  ssee  

nneecceessssaarriioo  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  ppuulliittii  aanncchhee  ddooppoo  ll’’iinntteerrvvaalllloo..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2233  
  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  DDEEGGLLII  OOPPEERRAATTOORRII,,  DDEEGGLLII  UUTTEENNTTII    EE  

DDEELLLL’’AALLTTRROO  PPEERRSSOONNAALLEE  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

  

TTuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  eedd  uutteennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ssoonnoo  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllee  pprroopprriiee  

aazziioonnii  ee  cciiaassccuunnoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ccoommppeetteennzzee,,  qquuaannddoo  ppeerr  

nneegglliiggeennzzaa  pprroopprriiaa  ssii  pprrooccuurraa  uunn  ddaannnnoo  aa  tteerrzzii..  PPeerr  ooggnnii  eedd  eevveennttuuaallee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ggrraavvaannttee  ssuull  ppeerrssoonnaallee  ddiirriiggeennttee,,  iinnsseeggnnaannttee  ee  nnoonn  iinnsseeggnnaannttee  

ee  ssuuggllii  aalluunnnnii,,  vvaallggoonnoo  ppeerr  qquuaannttoo  nnoonn  ccoonntteemmppllaattoo  nneell  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo,,  llee  nnoorrmmee  iinn  vviiggoorree  eemmaannaattee  ddaalllloo  SSttaattoo..  II  rriissuullttaattii  ddeellllee  pprroovvee  ddii  

vveerriiffiiccaa  qquuaaddrriimmeessttrraallee  ee//oo  ii  ccoommppiittii  iinn  ccllaassssee  vvaannnnoo  ccoommuunniiccaattii  aaii  ggeenniittoorrii    ee  

ffaattttii  ffiirrmmaarree    ppeerr  pprreessaa  vviissiioonnee..  LLee  vveerriiffiicchhee  ee  ii  ccoommppiittii  iinn  ccllaassssee    ddeevvoonnoo  
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iinnoollttrree  ppootteerr  eesssseerree  rreeppeerriibbiillii  ppeerr  eevveennttuuaallii  ccoonnssuullttaazziioonnii..  AAllllaa  ffiinnee  ddeellll’’aannnnoo  

ssccoollaassttiiccoo  vvaannnnoo  ccoonnsseeggnnaattii  aaii  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  pplleessssoo  cchhee  llii  pprroovvvveeddeerraannnnoo  aadd  

aarrcchhiivviiaarree..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2244  
  

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  AAGGLLII  AALLUUNNNNII  

OOggnnii  ggeenniittoorree,,  aallll’’iinniizziioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  ddeelliibbeerraa  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo,,  ddeevvee  aassssiiccuurraarree  iill  pprroopprriioo  ffiigglliioo  ccoonnttrroo  eevveennttuuaallii  

iinncciiddeennttii  cchhee  ppoossssaannoo  aaccccaaddeerrggllii  ssiiaa  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  ppeerrmmaanneennzzaa  aa  ssccuuoollaa  ssiiaa  iinn  

iittiinneerree,,  pprriimmaa  ddeellll’’eennttrraattaa  ee  ddooppoo  ll’’uusscciittaa  ddaallllaa  ssccuuoollaa..  LLaa  ppoolliizzzzaa  ddii  

aassssiiccuurraazziioonnee  ccuummuullaattiivvaa  ssaarràà  ssttiippuullaattaa  ccoonn  llaa  ccoommppaaggnniiaa  cchhee  ooffffrriirràà  llee  

ccoonnddiizziioonnii  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossee,,  sscceellttaa,,  ccoommuunnqquuee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2255  
  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  PPEERR  IINNCCIIDDEENNTTII    

PPRROOVVOOCCAATTII  DDAA  DDEEFFIICCIIEENNZZEE  SSTTRRUUTTTTUURRAALLII  
  

PPrriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ee  dduurraannttee  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  iinnssiieemmee  aall  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  PPrreevveennzziioonnee,,  sseerrvveennddoossii  aanncchhee  ddeellllee  sseeggnnaallaazziioonnii  

ppeerrvveennuutteeggllii  ddaaggllii  iinnsseeggnnaannttii  èè  tteennuuttoo  aa  rreeddiiggeerree  iill  DDooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeeii  rriisscchhii  ee  aa  ccoonnsseeggnnaarree  ii  mmaatteerriiaallii  iinnffoorrmmaattiivvii  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  cchhee  vvaannnnoo  aadd  

iinntteeggrraarree  iill  sseegguueennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

II  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  pplleessssoo  ee  ii  pprreeppoossttii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  sseeggnnaalleerraannnnoo  eevveennttuuaallii  

ddeeffiicciieennzzee  ssttrruuttttuurraallii  ee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ppeerrcchhéé  ssiiaa  pprroovvvveedduuttoo  

tteemmppeessttiivvaammeennttee  aadd  eelliimmiinnaarree  ggllii  iinnccoonnvveenniieennttii..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2266  
  

DDIIVVIIEETTOO  DDII  IINNGGRREESSSSOO  AAGGLLII  EESSTTRRAANNEEII  
  

EE’’  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  aacccceeddeerree  nneeii  llooccaallii  ssccoollaassttiiccii  aa  ppeerrssoonnee  eessttrraanneeee  ee  iinn  mmooddoo  

ppaarrttiiccoollaarree  aa  cchhiiuunnqquuee  iinntteennddaa  ssvvoollggeerree  eesseerrcciizziioo  ccoommmmeerrcciiaallee,,  aanncchhee  ssee  

mmuunniittoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ddaa  uuffffiiccii  ssuuppeerriioorrii..  QQuuaallssiiaassii  ddooccuummeennttoo  

iinnddiirriizzzzaattoo  aallllaa  ssccuuoollaa  ddaa  qquuaallssiiaassii  EEnnttee  pprroovveennggaa,,  ddeevvee  ootttteenneerree  iill  ppeerrmmeessssoo  

ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo..  
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II  rraapppprreesseennttaannttii  lliibbrraaii  ppoossssoonnoo  ssoolloo  ccoonnsseeggnnaarree  ii  mmaatteerriiaallii  aaii  ccoollllaabboorraattoorrii  

ssccoollaassttiiccii..  IInnccoonnttrreerraannnnoo  ii  ddoocceennttii  dduurraannttee  llee  dduuee  oorree  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ppeerr  

llaa  pprriimmaarriiaa,,  dduurraannttee  ii  rriicceevviimmeennttii  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo..  

QQuuaallssiiaassii  ddooccuummeennttoo  iinnddiirriizzzzaattoo  aallllaa  ssccuuoollaa,,  ddaa  qquuaallssiiaassii  EEnnttee  eessssoo  pprroovveennggaa,,    

ddeevvee  ootttteenneerree  iill  ppeerrmmeessssoo  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo..  

  

  

  

DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  SSUULLLL’’UUSSOO  DDEEII  CCOORRTTIILLII,,    

DDEEII  GGIIAARRDDIINNII,,  DDEEII  SSUUSSSSIIDDII  DDIIDDAATTTTIICCII  EE  DDEELLLLAA  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA,,  VVIISSIITTEE  EE  GGIITTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  

AARRTTIICCOOLLOO  2277  
  

UUSSOO  DDEELL  CCOORRTTIILLEE,,  PPAALLEESSTTRRAA,,  GGIIAARRDDIINNOO  
  

IIll  ccoorrttiillee  oo  llaa  ppaalleessttrraa  ssaarraannnnoo  uussaattii,,  sseeccoonnddoo  ttuurrnnii  ssttaabbiilliittii  ddii  ccoommuunnee  aaccccoorrddoo  

ffrraa  ggllii  iinnsseeggnnaannttii..  IInn  ppaalleessttrraa  èè  rriicchhiieessttoo  ll’’uussoo  ddeellllaa  ttuuttaa  ee  ddeellllee  ssccaarrppeettttee..  SSoonnoo  

vviieettaattii  ggiioocchhii  nnoonn  ffiinnaalliizzzzaattii  ee  qquueellllii  cchhee  ppoossssoonnoo  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  nnuuoocceerree  

aallllaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  ddiissttoorrcceerree  llee  ffiinnaalliittàà  ddeell  ggiiooccoo  sstteessssoo..  LLee  aattttiivviittàà  

ssvvoollttee  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  EEdduuccaazziioonnee  MMoottoorriiaa..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2288  
  

AATTTTIIVVIITTAA’’  
  

PPeerr  aallccuunnee  aattttiivviittàà  ddii  aacccceerrttaattaa  vvaalleennzzaa  ffoorrmmaattiivvaa,,  ssii  ppuuòò  ddiissppoorrrree  ll’’iinntteerrvveennttoo  

ddii  ppeerrssoonnaallee  qquuaalliiffiiccaattoo,,  eesstteerrnnoo  aallll’’oorrggaanniiccoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ddiieettrroo  ppaarreerree  

ffaavvoorreevvoollee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo,,  sseennttiittoo  iill  ppaarreerree  ddeeggllii  aallttrrii  oorrggaannii  

ccoolllleeggiiaallii..  GGllii  iinnsseeggnnaannttii    aa  ssuuppppoorrttoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  gguuiiddaarree  llaa  ccllaassssee    sseennzzaa    llaa  

pprreesseennzzaa  ddeeii  ddoocceennttii  ddii  ccllaassssee..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  2299  
  

UUSSOO  DDEEII  SSUUSSSSIIDDII  DDIIDDAATTTTIICCII  
  

TTuuttttii  ii  ssuussssiiddii  ddiiddaattttiiccii  aa  qquuaallssiiaassii  ttiittoolloo  aasssseeggnnaattii  aaii  vvaarrii  pplleessssii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

CCoommpprreennssiivvoo  rreessttaannoo  aaffffiiddaattii  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  aasssseeggnnaattaarrii..  IInn  ccaassoo  ddii  

ssoopppprreessssiioonnee  ddii  pplleessssoo  ii  ssuussssiiddii  vveennggoonnoo  rriiccoonnsseeggnnaattii  aallll’’IIssttiittuuttoo  

CCoommpprreennssiivvoo..  
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TTuuttttii  ii  ssuussssiiddii  ee  iill  mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo  eessiisstteennttii  nneell  pplleessssoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

rraaccccoollttii  iinn  aappppoossiittoo  llooccaallee  aaffffiiddaattoo  iinn  ccuussttooddiiaa  aadd  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnccaarriiccaattaa..  AAdd  

ooggnnii  iinnsseeggnnaannttee  aallll’’iinniizziioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnsseeggnnaattoo  uunn  

eelleennccoo  ddeettttaagglliiaattoo  eedd  aaggggiioorrnnaattoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  eessiisstteennttee,,  ppeerr  ppootteerr  aall  mmoommeennttoo  

ggiiuussttoo  rriicchhiieeddeerrlloo..  

LL''iinnccaarriiccaattoo  ccoonnttrroolllleerràà,,  sseeccoonnddoo  llee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà  tteeccnniicchhee,,  iill  ssuussssiiddiioo  

pprriimmaa  ee  ddooppoo  ll’’uussoo,,  iinn  mmaanniieerraa  cchhee  ssii  ppoossssaa  pprroovvvveeddeerree  aadd  uunnaa  tteemmppeessttiivvaa  

rriippaarraazziioonnee  iinn  ccaassoo  ddii  rroottttuurraa..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  3300  
  

UUSSOO  DDEELLLLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDII  PPLLEESSSSOO  
  

IIll  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  ssttaabbiilliissccee  aannnnuuaallmmeennttee  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr  iill  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllee  bbiibblliiootteecchhee  ddii  pplleessssoo  eedd  ii  ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  ddoottaazziioonnee..  UUnn  

iinnsseeggnnaannttee  ddeell  pplleessssoo  ccuurreerràà  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa..  

NNeellllee  bbiibblliiootteecchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerrccii  iill  rreeggiissttrroo  ddii  ccaarriiccoo  ee  ssccaarriiccoo  nnoonncchhéé  qquueelllloo  

ddeeii  pprreessttiittii,,  ccoommppiillaattii  aa  ccuurraa  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee  iinnccaarriiccaattoo..  

AA  ttiittoolloo  iinnddiiccaattiivvoo  nneellllee  ccllaassssii  IIVV^̂  ee  VV^̂  ssii  ccoonnssiigglliiaa  cchhee  ssiiaannoo  ggllii  aalluunnnnii  aa  

ccuurraarree  llaa  bbiibblliiootteeccaa..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  3311  
  

EESSCCUURRSSIIOONNII,,  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE,,  BBRREEVVII  GGIITTEE  
  

EE’’  ooppppoorrttuunnoo  cchhee  ppeerr  llee  vviissiittee  gguuiiddaattee,,  eessccuurrssiioonnii  ee  bbrreevvii  ggiittee,,  ooggnnii  iinnsseeggnnaannttee  

aabbbbiiaa  ccuurraa  cchhee  iill  ggeenniittoorree  rriillaassccii  pprreevveennttiivvaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssccrriittttaa..  

LLEE  EESSCCUURRSSIIOONNII::  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  ddaa  ttuuttttee  llee  ccllaassssii  dduurraannttee  llee  dduuee  

oorree  ddii  lleezziioonnee  ee  nneellllee  vviicciinnaannzzee  ddeellllaa  ssccuuoollaa;;  eessssee  ssoonnoo  pprrooggrraammmmaattee  ddaaggllii  

iinnsseeggnnaannttii  cchhee  llee  eeffffeettttuuaannoo  ssoottttoo  llaa  lloorroo  ssoorrvveegglliiaannzzaa..  

LLEE  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE::  ssii  eeffffeettttuuaannoo  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  lleezziioonnee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  

CCoommuunnee..  DDaallllaa  nnoorrmmaa  ssoonnoo  eesscclluussee  qquueellllee  ssccuuoollee  uubbiiccaattee  nneellllaa  zzoonnaa  cchhee  

ccoommpprreennddee  ppiiùù  CCoommuunnii..  PPeerrttaannttoo  ttaallii  ssccoollaarreesscchhee  ppoottrraannnnoo  rreeccaarrssii  aanncchhee  nneell  

tteerrrriittoorriioo  ddeeii  CCoommuunnii  ccoonnffiinnaannttii..  SSoonnoo  pprrooggrraammmmaattee  ppeerr  ccllaassssii  ssiinnggoollee,,  ppeerr  

mmoodduullii  oo  ppeerr  pplleessssii,,  iinnffoorrmmaannddoonnee  pprreevveennttiivvaammeennttee  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ee  ii  

ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii..  DDiieettrroo  rriicchhiieessttaa  nneell  PPrroottooccoolllloo  dd’’IInntteessaa  ccoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  

CCaasstteell  ddii  LLaammaa,,    nnoonn  èè  ppeerrmmeessssoo  eeffffeettttuuaarree  ppiiùù  ddii  dduuee  vviissiittee  gguuiiddaattee  ppeerr  

cciiaassccuunnaa  ccllaassssee  iinn  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo  ,,  ppiiùù  eevveennttuuaallii  uusscciittee  pprrooggrraammmmaattee  ddaalllloo  sstteessssoo  

EEnnttee..  
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BBRREEVVII  GGIITTEE::  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddiissppoossttii  aa  ppaarrtteecciippaarree  aa  bbrreevvii  ggiittee  ddii  uunn  ggiioorrnnoo  

ccoonn  llee  pprroopprriiee  ssccoollaarreesscchhee  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ddaarrnnee  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  CCoonnssiigglliioo  ddii  

CCllaassssee  oo  ddii  IInntteerrccllaassssee  ee  aadd  ootttteenneerree  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo..  

EE’’  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  vviissiittee  gguuiiddaattee  ee  bbrreevvii  ggiittee  nneellll’’uullttiimmoo  mmeessee  ddeellllee  

lleezziioonnii..  EE’’  ssttaattaa  ssttiippuullaattaa  uunnaa  ccoonnvveennzziioonnee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  uunniiffiiccaattaa  ddeeii  vviiaaggggii  

dd’’iissttrruuzziioonnee  ddeellllee    ccllaassssii  ddii  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II°°  ggrraaddoo  ccoonn  ll’’IIssttiittuuttoo  

SSccoollaassttiiccoo  ddii  SSppiinneettoollii//PPaagglliiaarree..  LLaa  rriicchhiieessttaa  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  

iinnvviiaattaa  aall  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  aallmmeennoo  uunn  mmeessee  pprriimmaa  ddeellllaa  ddaattaa  ssttaabbiilliittaa  ee  

ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii::  llaa  ddaattaa,,  llaa  dduurraattaa,,  ii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  

vviiaaggggiioo  ee  ll’’iittiinneerraarriioo..  PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  cc’’èè  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  

rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llee  vviissiittee  gguuiiddaattee..  

LL’’aassssiisstteennzzaa  ddeeggllii  aalluunnnnii  dduurraannttee  llee  ggiittee  èè  aaffffiiddaattaa  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii..  

TTuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllee  ggiittee  ee  vviissiittee  gguuiiddaattee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aassssiiccuurraattii..  

PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  ccoonntteemmppllaattoo  nneell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  vvaallee,,  ccoommuunnqquuee,,  

qquuaannttoo  cciittaattoo  nneellllaa  CC..MM..  nn..  229911  ddeell  1144  oottttoobbrree  11999922..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  3322  
  

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEEII  LLOOCCAALLII  EE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE    

IINN  DDOOTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
  

LLaa  ssccuuoollaa  ppuuòò  ee  ddeevvee  rreeaalliizzzzaarree  llaa  ssuuaa  ffuunnzziioonnee  ccoommee  cceennttrroo  ddii  pprroommoozziioonnee  

ccuullttuurraallee,,  ssoocciiaallee  ee  cciivviillee,,  ttuuttttaavviiaa  iill  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  

eessaammiinnaarree  llee  eevveennttuuaallii  rriicchhiieessttee  tteennddeennttii  aadd  ootttteenneerree  ll’’uussoo  ddeeii  llooccaallee  ee  ddeellllee  

aattttrreezzzzaattuurree  ssccoollaassttiicchhee  ppeerr  llaa  ppaarrttee  ddii  ssuuaa  ccoommppeetteennzzaa  cchhee  ggllii  rriisseerrvvaa  ll’’aarrtt..  1122  

ddeellllaa  LLeeggggee  nn..  551177,,  ee  iill  rreeggoollaammeennttoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  SSccoollaassttiiccoo  PPrroovviinncciiaallee  

eemmaannaattoo  iill  99  oottttoobbrree  11997788  ee  iill  DD..II..  4444//22000011..  

LL’’uussoo  ddeellllee  ppaalleessttrree  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ssoocciieettàà  ssppoorrttiivvee  aaffffiilliiaattee  aall  CCOONNII  ee  sseennzzaa  

ffiinnee  ddii  lluuccrroo,,  ppuuòò  eesssseerree  ccoonncceessssoo  ssoolloo  pprreevviiaa  ssttiippuullaa  ddii  aappppoossiittaa  ccoonnvveennzziioonnee  

ffiirrmmaattaa  ddaall  SSiinnddaaccoo,,  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  

ssppoorrttiivvaa..  

  

AARRTTIICCOOLLOO  3333  
  

UUSSOO  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE  MMUULLTTIIMMEEDDIIAALLII..  
  

PPeerr  nneessssuunn  mmoottiivvoo  ggllii  aalluunnnnii  ppoossssoonnoo  aacccceeddeerree  ddaa  ssoollii  aallllee  aauullee  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  

ttaannttoommeennoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  llaasscciiaattii  ssoollii  ddii  ffrroonnttee  aall  ccoommppuutteerr..  GGllii  iinnsseeggnnaannttii  

vviiggiilleerraannnnoo  ssuullllee  ccoonnnneessssiioonnii  eeffffeettttuuaattee..  EEssiissttee  uunn  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’uussoo  ddeellllee  

ssttrruuttttuurree  mmuullttiimmeeddiiaallii  cchhee  èè  aalllleeggaattoo  aall  PP..OO..FF..  
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AARRTTIICCOOLLOO  3344  
  

CCRRIITTEERRII    DDII    FFOORRMMAAZZIIOONNEE    CCLLAASSSSII  PPRRIIMMEE  
  

LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  ccllaassssii  pprriimmee  aavvvviieennee  sseeccoonnddoo  ii  ccrriitteerrii  ssoottttoo  rriippoorrttaattii::  

11))  eetteerrooggeenneeiittàà  ddii  ggeenneerree  ((eeqquuiilliibbrriioo  nnuummeerriiccoo  ttrraa  bbaammbbiinnii  ee  bbaammbbiinnee));;  

22))  eetteerrooggeenneeiittàà  ddeellllaa  pprroovveenniieennzzaa  ssoocciioo--ccuullttuurraallee;;  

33))  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  ddiiffffiiccoollttàà  pprreessuummiibbiillii  iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  llaa  

ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  ccaassii  ddiiffffiicciillii;;  

44))  mmoottiivvaattee  rriicchhiieessttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ssee  nnoonn  iinnffiicciiaannoo  ii  pprriimmii  ttrree  ccrriitteerrii..  

55))  LL’’iissttiittuuzziioonnee  ssii  rriisseerrvvaa  1155  ggiioorrnnii  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee  ppeerr  vveerriiffiiccaarree  iill  ppoossiittiivvoo  

iinnsseerriimmeennttoo  ddeellll’’aalluunnnnoo  pprreevviiaa  rreellaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  ddii  ccllaassssee..  

PPeerr    ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  aaii  pplleessssii  ssii  ccoonnffeerrmmaannoo  ii  ccrriitteerrii  aasssseeggnnaazziioonnee  aa  

ddoommaannddaa,,  ggrraadduuaattoorriiaa,,  ccoommppeetteennzzee..  

  

LL’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  aallllee  ccllaassssii  vviieennee  ooppeerraattaa  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  ccoonnttiinnuuiittàà,,  ccoommppeetteennzzaa,,  ppeerrmmaanneennzzaa..  IIll    DDiirriiggeennttee  

SSccoollaassttiiccoo  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaattii  mmoottiivvii  ppuuòò  ssoopprraasssseeddeerree  aaii  ccrriitteerrii  iinnddiiccaattii  

    

LL’’iinnsseerriimmeennttoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssttrraanniieerrii  èè  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaallll’’aarrtt..4455  ddeell  

DDPPRR  339944//9999  ee  ddaallllee  lliinneeee  gguuiiddaa  mmiinniisstteerriiaallii;;  nneell  ccaassoo  ddii  pprriimmaa  iissccrriizziioonnee,,  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  aavvvviieennee  nneellllaa  ccllaassssee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvaa  aa  qquueellllaa  

ccoorrrriissppoonnddeennttee  ffrreeqquueennttaattaa  ccoonn  ssuucccceessssoo  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeell  ppaaeessee  ddii  

pprroovveenniieennzzaa  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee  mmaassssiimmoo  ddii  ttrree  sseettttiimmaannee;;  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  iill  ccoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  oo  ddii  IInntteerrccllaassssee  ddeetteerrmmiinnaa,,  ssuullllaa  bbaassee  

ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  ggiiuuddiizziioo  aaccqquuiissiittii,,  ll’’eevveennttuuaallee  iissccrriizziioonnee  aallllaa  ccllaassssee  

pprreecceeddeennttee..  

  

  

AARRTTIICCOOLLOO  3355  
  

TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  DDEEGGLLII  SSCCIIOOPPEERRAANNTTII    

EE  DDII  CCOOLLOORROO  CCHHEE  NNOONN  SSCCIIOOPPEERRAANNOO  
  

LLoo  sscciiooppeerroo  èè  uunn  ddiirriittttoo  ggaarraannttiittoo  ddaallllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ((aarrtt..4400))  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii  

iinnddiissttiinnttaammeennttee;;  cchhii  nnoonn  aaddeerriissccee  aalllloo  sscciiooppeerroo  hhaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  rreessttaarree  aa  

ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppeerr  ttuuttttoo  iill  tteemmppoo  ddeell  pprroopprriioo  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo..  

IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  pprreeddiissppoonnee  uunn  oorrddiinnee  ddii  sseerrvviizziioo  iinnvviittaannddoo  ttuuttttii  ii  

llaavvoorraattoorrii  ddiippeennddeennttii  aa  ffoorrnniirree,,  mmaa  ssoolloo  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  
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aaddeessiioonnee  aalllloo  sscciiooppeerroo..  CCoolloorroo  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aaddeerriirree  aalllloo  

sscciiooppeerroo  pprreevveennttiivvaammeennttee  ddeevvoonnoo,,  ccoommee  ppeerr  ooggnnii  aallttrraa  aasssseennzzaa,,  ccoommuunniiccaarree  

iinn  tteemmppii  bbrreevvii  llaa  lloorroo  aaddeessiioonnee  aalllloo  sstteessssoo..  

  
 
 
 

TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  

  

IIll  ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo  ccoommuunniiccaa  ppeerr  iissccrriittttoo  aallllee  ffaammiigglliiee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii,,  

ttrraammiittee  qquueessttii  uullttiimmii::  

  

QQuuaallee  ddiissaaggiioo  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  iimmmmaaggiinnaarree  ((ssccuuoollaa  cchhiiuussaa  oovvvveerroo  aappeerrttaa  ppeerr  llee  

ssoollee  ccllaassssii  iinn  ccuuii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  sseeccoonnddoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  pprrooddoottttee  ppoottrraannnnoo  

sscciiooppeerraarree  ddeetteerrmmiinnaannddoo  aaddaattttaammeennttii  ddii  oorraarriioo  ee  ddiissffuunnzziioonnii  ddii  uunnaa  cceerrttaa  

rriilleevvaannzzaa))..  

  

SSuuggggeerriissccee  aallllee  ffaammiigglliiee  iill  mmooddoo  ddii  ccoommppoorrttaarrssii,,  ssee  cciiooèè  ssaarràà  ooppppoorrttuunnoo  

ttrraatttteenneerree  ii  ffiiggllii  aa  ccaassaa..  

  

RRiiccoorrddeerràà  cchhee  nnoonn  ppoottrràà  ggaarraannttiirree  ii  sseerrvviizzii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ((aacccceessssoo  aall  llooccaallee  

ssccoollaassttiiccoo))  pprreessccoollaassttiiccaa  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ee  ssuuggggeerriirràà  ddii  aaccccoommppaaggnnaarree  sseemmpprree  ee  

ccoommuunnqquuee  iill  pprroopprriioo  ffiigglliioo  aa  ssccuuoollaa  ccoommpprreessii  ggllii  aalluunnnnii  ttrraassppoorrttaattii..  

  

SSuuppeerraattaa  llaa  ppoorrttaa  ddeellll’’eeddiiffiicciioo,,  lloo  ssttuuddeennttee  èè  pprreessoo  aa  ccaarriiccoo  ddaallllaa  ssccuuoollaa,,  llaa  

qquuaallee  lloo  ddoovvrràà  ccuussttooddiirree  ppeerr  ll’’iinntteerroo  oorraarriioo  ddeellllee  lleezziioonnii  pprrooggrraammmmaattee..  IIll  cchhee  

ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ee  ooccccoorrrreennddoo  ll’’aassssiisstteennzzaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ggaarraannttiittaa  

ddaa  qquuaallssiiaassii  ddoocceennttee  eedd  AATTAA  ((aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  77  DDPPRR  442200//7744))  iinn  rreeggoollaarree  

sseerrvviizziioo..  

  

QQuuaannddoo  ccaauussee  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree  hhaannnnoo  iimmppeeddiittoo  ddii  ddaarree  pprreeaavvvviissoo  aallllee  

ffaammiigglliiee  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà  ee  cceerrtteezzzzaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  qquuaannddoo  ggllii  ssttuuddeennttii  nnoonn  

ppoossssoonnoo  ffaarr  rriittoorrnnoo  aa  ccaassaa  oo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattii    ee  ccoommuunnqquuee  

iinn  ttuuttttii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  ii  ggeenniittoorrii  ssiiaannoo  ssttaattii  iinnddoottttii  aadd  aaffffiiddaarree  ccoommee  ddii  ccoonnssuueettoo  ii  

mmiinnoorrii  aallllaa  ssccuuoollaa,,  ii  mmiinnoorrii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ttrraatttteennuuttii  aa  ssccuuoollaa  ppeerr  ll’’iinntteerroo  

oorraarriioo;;  

  

LL’’iinnsseeggnnaannttee  nnoonn  sscciiooppeerraannttee  nnoonn  ddoovvrràà  ssoossttiittuuiirrssii  aall  ccoolllleeggaa  iinn  sscciiooppeerroo  

ssvvoollggeennddoo  aattttiivviittàà  nnoonn  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  mmaa  ssoolloo  aatttteennddeerree    aa  ccoommppiittii  ddii  

ssoorrvveegglliiaannzzaa,,  aa  ttuutteellaa  ddeeii  mmiinnoorrii,,  ccooaaddiiuuvvaattoo  ddaaii  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii;;  nneell  
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ccaassoo  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  aaddeerriissccaa  aalllloo  sscciiooppeerroo  ii  ffiidduucciiaarrii  iinn  sseerrvviizziioo,,  oo  

ccoommuunnqquuee  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ppiiùù  aannzziiaannii  iinn  sseerrvviizziioo,,  aassssiiccuurreerraannnnoo  llee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ((iinn  ttuuttttii  ii  ddiivveerrssii  eeddiiffiiccii))  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  

ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo..    

  
--  II  mmiinnoorrii  nnoonn  ppoossssoonnoo  ccoommuunnqquuee  rreessttaarree  sseennzzaa  aassssiisstteennzzaa  ee  vviiggiillaannzzaa  --  

  

  

  

  

  

AAPPEERRTTUURRAA  EE  CCHHIIUUSSUURRAA    

DDEEGGLLII  EEDDIIFFIICCII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  

  

LL’’aappeerrttuurraa  ee  llaa  cchhiiuussuurraa  ddii  ttuuttttii  ggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii  ((iinn  mmooddoo  ddaa  

ccoonntteemmppeerraarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  sscciiooppeerroo  ccoonn  iill  ddoovveerree  ddii  pprreessttaarree  iill    

sseerrvviizziioo  ddaa  ppaarrttee  ddii  cchhii  nnoonn  sscciiooppeerraa)),,  oovvee  nnoonn  ssooccccoorrrraa  llaa  pprreesseennzzaa  pprreeffiissssaattaa  

ddeeii  mmiinniimmii  ccoonnttiinnggeennttii  ddii  ppeerrssoonnaallee,,  aavvvveerrrràà  nneell  mmooddoo  sseegguueennttee::  

  

IIll  ppeerrssoonnaallee  ddeeppoossiittaarriioo  ddeellllaa  cchhiiaavvee,,  qquuaalloorraa  aaddeerriissccaa  aalllloo  sscciiooppeerroo  ((ccoonn  

ddiicchhiiaarraazziioonnee  pprrooddoottttaa  iinn  aannttiicciippoo))  ccoonnsseeggnneerràà  aall  ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo,,  iill  

ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee  ll’’aazziioonnee  ddii  pprrootteessttaa,,  llaa  cchhiiaavvee  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ddii  ppeerrttiinneennzzaa..  

  

LLoo  sstteessssoo  ppeerrssoonnaallee  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  aa)),,  iinn  ccaassoo  ddii  aaddeessiioonnee  aalllloo  sscciiooppeerroo  nnoonn  

ddiicchhiiaarraattoo  iinn  aannttiicciippoo,,  ssaarràà  tteennuuttoo  aa  pprreesseennttaarrssii  aa  ssccuuoollaa  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  pprriimmaa  

ddeellll’’iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii  ppeerr  ccoonnsseeggnnaarree  aall  ccoolllleeggaa,,  llaa  cchhiiaavvee  ddeellll’’eeddiiffiicciioo..  DDaa  

qquueell  pprreecciissoo  mmoommeennttoo  iill  ccoolllleeggaa  ssii  aassssuummeerràà  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ggeessttiioonnee;;  oovvee  

nnoonn  ssiiaannoo  pprreesseennttii  ccoolllleegghhii  mmaa  iinnsseeggnnaannttii  cchhee  ggiiuunnggaannoo  aa  ssccuuoollaa  ppeerr  ssvvoollggeerree  

llee  lloorroo  lleezziioonnii  pprrooggrraammmmaattee  oo  iimmppiieeggaattee,,  iill  ccoollllaabboorraattoorree  ssccoollaassttiiccoo  ––  aaddddeettttoo  

aallll’’aappeerrttuurraa  ddeeii  llooccaallii  ––  cchhee  iinntteennddaa  mmeetttteerrssii  iinn  sscciiooppeerroo  ccoonnsseeggnneerràà  llaa  cchhiiaavvee  

aall  ffiidduucciiaarriioo  ddii  pplleessssoo,,  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  ffiidduucciiaarriioo  ddii  pplleessssoo  ssiiaa  iinn  sscciiooppeerroo  

aallll’’iinnsseeggnnaannttee  ppiiùù  aannzziiaannoo,,  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll’’iinnsseeggnnaannttee  ppiiùù  aannzziiaannoo  ssiiaa  iinn  

sscciiooppeerroo  aall  pprriimmoo  iinnsseeggnnaannttee  cchhee  aarrrriivvaa  aa  ssccuuoollaa  cchhee  ssii  aassssuummeerràà  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa..  

  

IInn  ccaassoo  ddii  nnoonn  aaddeessiioonnee  aalllloo  sscciiooppeerroo,,  iill  ccoollllaabboorraattoorree  ddeeppoossiittaarriioo  ddeellllaa  cchhiiaavvee  

ccoopprriirràà  ppuunnttuuaallmmeennttee  iill  ssuuoo  pprroopprriioo  ttuurrnnoo..  QQuuaalloorraa  nnoonn  ssii  pprreesseennttiinnoo  ggllii  

iinnsseeggnnaannttii,,  sseeccoonnddoo  ll’’oorraarriioo  ppeerr  eessssii  pprrooggrraammmmaattoo,,  ppeerr  ssvvoollggeerree  llee  lloorroo  
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lleezziioonnii  ee  qquuaallcchhee  aalluunnnnoo,,  sseennzzaa  ggeenniittoorree,,  ssii  pprreesseenntteerràà  aa  ssccuuoollaa,,  lloo  aaccccoogglliieerràà  

aavvvveerrtteennddoo  ii  ggeenniittoorrii  ddeellllaa  aasssseennzzaa  ddeeii  ddoocceennttii  ee  lloo  vviiggiilleerràà  ssiinnoo  aallll’’aavvvveennuuttaa  

rriiccoonnsseeggnnaa..  

  

CChhii  hhaa  llaa  cchhiiaavvee  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ssii  ooccccuuppeerràà  ddeellllaa  cchhiiuussuurraa  

ddeeii  llooccaallii  ee  rreessttiittuuiirràà  llaa  cchhiiaavvee,,  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  ggiioorrnnoo  sseegguueennttee  ppoossssaa  eesssseerree  

ggaarraannttiittaa  llaa  ppuunnttuuaallee  rriiaappeerrttuurraa  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

  

II  nnoonn  sscciiooppeerraannttii  ssee  iinn  nnuummeerroo  ssuuffffiicciieennttee  aassssiiccuurreerraannnnoo  llee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  

pprrooggrraammmmaattee,,  iinn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  aattttiivviittàà  eedduuccaattiivvee  ddii  ggrruuppppoo  ee  ccoommuunnqquuee  

aassssiisstteennzzaa  ee  vviiggiillaannzzaa  ccoossttaannttee  ddeeggllii  aalluunnnnii..  

  

  

AAlllleeggaattoo  FF  11  

  
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  PPEERR  GGLLII  AALLUUNNNNII  

((ddaa  lleeggggeerree  ee  ccoommmmeennttaarree  iill  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ddii  ssccuuoollaa  ee  ccoonnsseerrvvaarree  nneell  rreeggiissttrroo  ddii  ccllaassssee))  

  

AAll  ffiinnee  ddii  pprroommuuoovveerree  uunn  bbuuoonn  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  

eedduuccaattiivvee  ee  ddiiddaattttiicchhee  ee  ddii  ffaavvoorriirree  uunnaa  cciivviillee  ee  ddeemmooccrraattiiccaa  ccoonnvviivveennzzaa,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  ddii  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  SSccuuoollaa,,  nneellllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ee  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ppuubbbblliicchhee,,  vviieennee  aaddoottttaattoo  iill  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo..  
  

AArrtt..    11..  EE’’  ddoovveerree  ddii  ooggnnii  aalluunnnnoo  aatttteennddeerree  ddiilliiggeenntteemmeennttee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  ssccoollaassttiicchhee,,  ppaarrtteecciippaannddoo  iinn  mmaanniieerraa  ccoonnssaappeevvoollee  ee  

rreessppoonnssaabbiillee..  

PPeerrttaannttoo  ggllii  aalluunnnnii  ddoovvrraannnnoo::  

aa))  ttrroovvaarrssii  aa  ssccuuoollaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii  ee  

rraaggggiiuunnggeerree  llaa  pprroopprriiaa  aauullaa  aall  ssuuoonnoo  ddeellllaa  ccaammppaanneellllaa  

bb))  pprreesseennttaarrssii  aa  ssccuuoollaa  ffoorrnniittii  ddii  ttuuttttoo  ll’’ooccccoorrrreennttee  ppeerr  llee  lleezziioonnii  ddeellllaa  

ggiioorrnnaattaa;;  

cc))  pprreesseennttaarree  aallll’’iinnsseeggnnaannttee  ddeellllaa  pprriimmaa  oorraa  ddii  lleezziioonnee  llaa  

ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddeellll’’eevveennttuuaallee  aasssseennzzaa  ddeell  ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee,,  

ffiirrmmaattaa  ddaa  uunn  ggeenniittoorree  oo  ddaa  cchhii  nnee  ffaa  llee  vveeccii..  
  

AArrtt..    22..  GGllii  aalluunnnnii  rriittaarrddaattaarrii  ssoonnoo  aammmmeessssii  aallllee  lleezziioonnii  ccoonn  iill  ppeerrmmeessssoo  ddeell  

DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ddeell  ssuuoo  ddeelleeggaattoo..  NNeell  ccaassoo  ddii  rriittaarrddoo  iinn  ccuuii  
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ll’’aalluunnnnoo  nnoonn  èè  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaa  uunn  ggeenniittoorree,,  lloo  sstteessssoo  èè  sseemmpprree  

aammmmeessssoo  aallllee  lleezziioonnii  ee  ddoovvrràà  ggiiuussttiiffiiccaarree  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo..  DDeeii  rriittaarrddii  

ee  ddeellllee  aasssseennzzee  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaattee  ssaarraannnnoo  iinnffoorrmmaattee  llee  ffaammiigglliiee,,  

ttrraammiittee  llaa  SSeeggrreetteerriiaa..  

  

AArrtt..    33..  GGllii  aalluunnnnii,,  aasssseennttii  ppeerr  mmaallaattttiiaa  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ssuuppeerriioorree  aa  cciinnqquuee  

ggiioorrnnii,,  ssaarraannnnoo  rriiaammmmeessssii  pprreevviioo  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo  ddeell  mmeeddiiccoo  

ccuurraannttee,,  aatttteessttaannttee  ll’’iiddoonneeiittàà  aallllaa  ffrreeqquueennzzaa..  

  

AArrtt..    44..  GGllii  aalluunnnnii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa::  ccuussttooddiirree  ii  pprroopprrii  lliibbrrii  ee  qquuaaddeerrnnii,,  nnoonn  

aarrrreeccaarree  ddaannnnoo  aa  qquueellllii  ddeeggllii  aallttrrii,,  nnoonn  ssppoorrccaarree  ii  llooccaallii,,  nnoonn  

ddaannnneeggggiiaarree  ll’’aarrrreeddaammeennttoo  ee  iill  mmaatteerriiaallee  ssccoollaassttiiccoo..  EE’’  ooppppoorrttuunnoo  

cchhee  ggllii  aalluunnnnii  uuttiilliizzzziinnoo  uunn  aabbbbiigglliiaammeennttoo  aaddeegguuaattoo  aallll’’aammbbiieennttee  

ssccoollaassttiiccoo  ((ggrreemmbbiiuullee,,  ttuuttaa,,  ssccaarrppee  ddaa  ppaalleessttrraa))..  

AArrtt..    55..  GGllii  aalluunnnnii  nnoonn  ddoovvrraannnnoo  ppoorrttaarree  aa  ssccuuoollaa  ooggggeettttii  eessttrraanneeii  cchhee  

ppoossssoonnoo  rreeccaarree  ddaannnnoo  aallllee  ppeerrssoonnee  ee  aallllee  ccoossee  oo  ppoossssoonnoo  ddiissttoogglliieerree  

ll’’aatttteennzziioonnee  ddaallllee  lleezziioonnii..  

  

AArrtt..    66..  EE’’  vviieettaattoo  uuttiilliizzzzaarree  dduurraannttee  llee  oorree  ddii  lleezziioonnee  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  nnoonn  èè  

aattttiinneennttee  aallllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  tteelleeffoonnii  cceelllluullaarrii..  IInn  

ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  ttaallee  mmaatteerriiaallee  ppoottrràà  eesssseerree  rreeqquuiissiittoo  ddaallll’’iinnsseeggnnaannttee  ee  

rreessttiittuuiittoo  aa  ddiissccrreezziioonnee,,  oo  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii  aallll’’aalluunnnnoo  oo  iinn  

sseegguuiittoo  aaii  ggeenniittoorrii  ddeelllloo  sstteessssoo..    

  QQuuaallssiiaassii  mmoottiivvaattaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoommuunniiccaarree  ccoonn  llaa  ffaammiigglliiaa  vveerrrràà  

ssooddddiissffaattttaa  ttrraammiittee  iill  tteelleeffoonnoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa..  

  

AArrtt..    77..  LLaa  ssccuuoollaa    ddeecclliinnaa  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  eevveennttuuaallii  ssmmaarrrriimmeennttii,,  

ffuurrttii  oo  ddaannnnii  aarrrreeccaattii  aa  mmaatteerriiaallee  aappppaarrtteenneennttee  aaggllii  aalluunnnnii,,  cchhee  ssiiaa  

eessttrraanneeoo  aallll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa..  

  

AArrtt..    88..  AAggllii  aalluunnnnii  èè  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  uusscciirree  ddaallllaa  pprroopprriiaa  aauullaa  nneell  mmoommeennttoo  

ddeell  ccaammbbiioo  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii..  DDuurraannttee  llee  oorree  ddii  lleezziioonnee  ggllii  aalluunnnnii  

ppoottrraannnnoo  uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee..  

  

AArrtt..    99..  DDuurraannttee  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ggllii  aalluunnnnii  ddoovvrraannnnoo  tteenneerree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  

ccoorrrreettttoo  ee  rreessppoonnssaabbiillee;;  èè  rriitteennuuttoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ppeerriiccoolloossoo  

ccoorrrreerree  ppeerr  ssccaallee  ee  ccoorrrriiddooii..  
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AArrtt..    1100..  AAggllii  aalluunnnnii  èè  ccoonnsseennttiittoo  uusscciirree  ddaallll’’aauullaa  ppeerr  rreeccaarrssii  aall  bbaaggnnoo  ppeerr  

rreeaallee  nneecceessssiittàà  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  èè  vviieettaattoo  nneellll’’oorraa  ssuucccceessssiivvaa  

aallll’’iinntteerrvvaalllloo..  

  

AArrtt..    1111..  SSii  ppuuòò  uusscciirree  ddaallllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaa  ddeellllaa  ffiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii  ccoonn  

ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  oo  FFiidduucciiaarriioo  ee  llaa  pprreesseennzzaa  

ddii  uunn  ggeenniittoorree  oo  ppeerrssoonnaa  mmaaggggiioorreennnnee  ddaa  qquueessttii  ddeelleeggaattaa..  

  

AArrtt..    1122..  GGllii  aalluunnnnii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ccoommppoorrttaarrssii  iinn  mmooddoo  eedduuccaattoo  ssiiaa  

nneellll’’eeddiiffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo,,  cchhee  aall  ddii  ffuuoorrii  ddii  eessssoo,,  aallll’’iinnggrreessssoo  ee  

aallll’’uusscciittaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  SSaarraannnnoo  pprreessii  ggllii  ooppppoorrttuunnii  pprroovvvveeddiimmeennttii  

ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  ccoonn  ppaarroollee  oo  aattttii  ddiimmoossttrreerraannnnoo  mmaannccaannzzaa  ddii  

rriissppeettttoo  nneeii  rriigguuaarrddii  ddii  aallttrrii..  

  

AArrtt..    1133..  NNeeii  vviiaaggggii  dd’’iissttrruuzziioonnee  ee  nneellllee  vviissiittee  gguuiiddaattee  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

ggllii  aalluunnnnii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  eedduuccaattoo  eedd  

iirrrreessppoonnssaabbiillee..  AAll  ffiinnee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddaarree  iill  bbuuoonn  nnoommee  

ddeellll’’IIssttiittuuzziioonnee  eedd  iill  bbuuoonn  eessiittoo  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  

ppuuòò  eesscclluuddeerree  ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  vviiaaggggii  qquueeggllii  aalluunnnnii  cchhee,,  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellll’’aannddaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  aa  ssccuuoollaa,,  nnoonn  ggaarraannttiissccoonnoo  

uunn  ttaallee  ccoommppoorrttaammeennttoo..  TTrree  nnoottee  ddiisscciipplliinnaarrii  ssuull  rreeggiissttrroo  ddii  ccllaassssee,,  

ssee  ggrraavvii,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ggiiàà  mmoottiivvoo  ddii  eesscclluussiioonnee  ddaaii  vviiaaggggii  

dd’’iissttrruuzziioonnee..  

  

AArrtt..    1144..  IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttiinnuuee  nneegglliiggeennzzee  oo  aattttii  cchhee,,  oollttrree  aa  ccoommpprroommeetttteerree  

ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa,,  aarrrreecchhiinnoo  ddaannnnii  aa  ppeerrssoonnee  oo  ccoossee,,  vveerrrraannnnoo  

aaddoottttaattii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  aalluunnnnii  rreessppoonnssaabbiillii  pprroovvvveeddiimmeennttii  

ddiisscciipplliinnaarrii::  

11..  aavvvviissoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ccoonn  aannnnoottaazziioonnii  ssccrriittttee  aallllaa  

ffaammiigglliiaa;;  

22..  ggllii  aalluunnnnii  rreessppoonnssaabbiillii  ppeerr  ddaannnneeggggiiaammeennttoo  aallllee  ccoossee,,  ddoovvrraannnnoo,,    

pprreevviiaa    pprrooggrraammmmaa  ssppeecciiffiiccoo  ddeeggllii    OOOO..CCCC..  iinnttrraapprreennddeerree  aazziioonnii  ddii    

ssttuuddiioo  ee  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  ppeerr    rriinnffoorrzzaarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  vvaalloorree  

ddeeii  bbeennii  ccoommuunnii;;  

33..  ssoossppeennssiioonnee  ddaallllee  lleezziioonnii,,  sseennttiittoo  iill  ppaarreerree  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee,,  oovvee    pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaa..  
  

AArrtt..    1155..  PPeerr  llee  ccllaassssii  qquuiinnttee,,  ddii  nnoorrmmaa,,  ddiieettrroo  ddiicchhiiaarraazziioonnee  lliibbeerraattoorriiaa  ddeell  

ggeenniittoorree  cchhee  ssoolllleevvaa  llaa  ssccuuoollaa  ddaa  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeennaallee  ee  cciivviillee,,  



185 

 

nneeii  ccaassii  aauuttooddiicchhiiaarraattii  ddii  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddeeii  ggeenniittoorrii  ddii  pprroovvvveeddeerree  aa  

rriipprreennddeerree  iill  bbaammbbiinnoo  ee  iinn  ddiissttaannzzee  bbrreevviissssiimmee  ee  sseennzzaa  

aattttrraavveerrssaammeennttii  ppeeddoonnaallii,,  ssii  ppuuòò  aauuttoorriizzzzaarree  ll’’aalluunnnnoo  aa  ttoorrnnaarree  aa  

ccaassaa  aa  ppiieeddii  ppuurrcchhèè  aa  ccaassaa  vvii  ssiiaannoo  ffaammiilliiaarrii  pprroonnttii  aadd  aaccccoogglliieerrlloo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  PPEERR  GGLLII  AALLUUNNNNII  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA 
((ddaa  lleeggggeerree  ee  ccoommmmeennttaarree  iill  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ddii  ssccuuoollaa  ee  ccoonnsseerrvvaarree  nneell  rreeggiissttrroo  ddii  ccllaassssee))  

 

  IIll  ppeerrmmeessssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  aannnnuuaallee  ppeerr  ll''iinnggrreessssoo  oo  ll''uusscciittaa  aannttiicciippaattii,,  

rriissppeettttoo  aaggllii  oorraarrii  ssttaabbiilliittii,,  ddeevvee  eesssseerree  rriicchhiieessttoo  iinn  sseeggrreetteerriiaa..  
  

  IIll  ppeerrmmeessssoo  ooccccaassiioonnaallee  ppeerr  ll''uusscciittaa  aannttiicciippaattaa,,  rriissppeettttoo  aaggllii  oorraarrii  ssttaabbiilliittii,,  

ddeevvee  eesssseerree  rriicchhiieessttoo  aallllee  iinnsseeggnnaannttii  ddii  sseezziioonnee..  
  

  LLee  aasssseennzzee  ppeerr  mmaallaattttiiaa,,  ddooppoo  55  ggiioorrnnii,,  vvaannnnoo  ggiiuussttiiffiiccaattee  ccoonn  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  

mmeeddiiccoo..  
  

  LLee  aasssseennzzee  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ffaammiigglliiaa,,  ddooppoo  55  ggiioorrnnii,,  vvaannnnoo  ggiiuussttiiffiiccaattee  ccoonn  

uunn''aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ssccrriittttaa..  
  

  LLee  iinnsseeggnnaannttii  ee  iill  ppeerrssoonnaallee  AA..TT..AA..  nnoonn  ppoossssoonnoo  ssoommmmiinniissttrraarree  ffaarrmmaaccii..  
  

  II  bbaammbbiinnii  nnoonn  ssii  ccoonnsseeggnnaannoo  aadd  aallccuunn  mmiinnoorree;;  ppeerr  llaa  rriiccoonnsseeggnnaa  ddeeii  

bbaammbbiinnii  aa  ppeerrssoonnee  aadduullttee  ddiivveerrssee  ddaaii  ggeenniittoorrii  ooccccoorrrree  ccoommppiillaarree  llaa  ddeelleeggaa  

ccoorrrreeddaattaa  ddeellllaa  ccooppiiaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  dd''iiddeennttiittàà  
  

  SSii  pprreeggaa  ii  ggeenniittoorrii  ddii  rriissppeettttaarree  ggllii  oorraarrii  ddii  iinnggrreessssoo  ee  ddii  uusscciittaa..  
  

  II  ggeenniittoorrii  nnoonn  ddeevvoonnoo  ssoossttaarree  nneeii  llooccaallii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppeerr  lluunnggoo  tteemmppoo..  
  

  SSii  pprreeggaa  ddii  nnoonn  eennttrraarree  nneellllee  aauullee  ppeerr  nnoonn  ccrreeaarree  ccoonnffuussiioonnee..  
  

  AAbbbbiigglliiaammeennttoo  pprraattiiccoo::  ttuuttee..  NNoo  bbrreetteellllee,,  cciinnttuurree,,  bbooddyy,,  ssaallooppeetttteess..  
  

  NNoonn  ssii  ppoorrttaannoo  ggiioocchhii  ddaa  ccaassaa..  
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  LLaa  mmeerreennddiinnaa  aall  mmaattttiinnoo  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaa,,  ssee  iill  bbaammbbiinnoo  ffaa  uunnaa  bbuuoonnaa  

ccoollaazziioonnee  aa  ccaassaa..  
  

  PPeerr  cchhii  ssooffffrree  ddii  aalllleerrggiiee  eessiissttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeennùù  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo,,  

pprreevviioo  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo..  PPeerr  ggllii  aallttrrii  nnoonn  èè  pprreevviissttoo  ppeerrcchhéé  ii  bbaammbbiinnii  

ddeevvoonnoo  aabbiittuuaarrssii  aadd  uunn''aalliimmeennttaazziioonnee  vvaarriiaa,,  aanncchhee  sseeccoonnddoo  iill  pprrooggeettttoo  ddii  

eedduuccaazziioonnee  aallllaa  ssaalluuttee  cchhee  vviieennee  ssvvoollttoo  aa  ssccuuoollaa..  
  

  CCoonnttrroollllaarree  ggiioorrnnaallmmeennttee  lloo  zzaaiinneettttoo  ppeerr  eevveennttuuaallii  aavvvviissii  ee  ppeerr  ggaarraannttiirree  

ll''iiggiieennee..  
  

  SSccrriivveerree  iill  nnoommee  ssuu::  ccaammbbiioo,,  ggiiuubbbbiinnoo,,  ccaappppeellllii,,  sscciiaarrppee,,  zzaaiinnoo,,  eecccc..,,  oonnddee  

eevviittaarree  ssppiiaacceevvoollii  ssccaammbbii..  
  

  PPeerr  rraaggiioonnii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiee  nnoonn  ssii  aauuttoorriizzzzaa  ll''iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  cciibbii  ee  

bbeevvaannddee  ddaallll''eesstteerrnnoo..  
  

  GGllii  aalluunnnnii  ssaarraannnnoo  iinnffoorrmmaattii  ssuullllee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  eeffffeettttuueerraannnnoo  

ddeellllee  pprroovvee  ddii  eevvaaccuuaazziioonnee    

AAlllleeggaattoo  FF  22  
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  

AAii  sseennssii  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  224499//9988  ee  CC..MM..  337711//9988  
AArrtt..33    AArrtt..44    
DDOOVVEE  MMAANNCCAANNZZEE  AAZZIIOONNII--SSAANNZZIIOONNII  OORRGG..  CCOOMMPP..  

CC..11  

  
aasssseennzzee  

  
--ccoonnttrroollllaarree  llaa    ffrreeqquueennzzaa  

--ddiiaallooggaarree  ccoonn  ll’’aalllliieevvoo  
ddoocceennttee  

ddoocceennttee  

  NNeegglliiggeennzzaa  --iinnffoorrmmaarree  iill  ccoooorrddiinnaattoorree  

--ccoonnttaattttaarree  llaa  ffaammiigglliiaa  

--ddeeffiinniirree  ssttrraatteeggiiee  ddii  ccoonnttrroolllloo  

--ccoonnccoorrddaarree  uulltteerriioorrii  iinntteerrvveennttii  

  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii,,  ppssiiccoo--ppeeddaaggooggiissttaa  AASSLL  

ddoocceennttee  

ccoooorrddiinnaattoorree  CC..CC..  

ccoooorrddiinnaattoorree  CC..CC..  

ccoooorrddiinnaattoorree  CC..CC..  

CC..22  mmaannccaannzzaa  ddii  rriissppeettttoo  

vveerrssoo  ccoommppaaggnnii  ee    

ppeerrssoonnaallee  

pprroommoozziioonnee  ddeell  rriissppeettttoo  rreecciipprrooccoo::  

--ddiiaallooggoo  ccoonn  ll’’aalllliieevvoo  

--rriicchhiiaammoo  

--eesscclluussiioonnee  ddaa  mmoommeennttii  ddii  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  

((iinntteerrvvaalllloo,,  uusscciittee..))  

--iinnffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  

--iinntteerrvveennttoo  ddeell  DD..SS..  

--ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell  CC..CC..  

--ssoossppeennssiioonnee  

  

ddoocceennttee  

ddoocceennttee  

CC..CC..  ––  DD..SS..  

  

ddoocceennttee  

ccoooorrddiinnaattoorree  

DD..SS..  

ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeell  

ddoocceennttee::  CC..CC..  

CC..33  ccoommppoorrttaammeennttoo    SSii  pprroocceeddee  aa::    

  SSccoorrrreettttoo  --  rriicchhiiaammoo  iinnddiivviidduuaallee  DDoocceennttee  

    --iinnffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  DDoocceennttee  
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    --ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  

--iinntteerrvveennttoo  ddeell  DD..SS..  

--ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell  CC..CC..  

--ssoossppeennssiioonnee  ccoonn  oo  sseennzzaa    

  oobbbblliiggoo  ddii  ffrreeqquueennzzaa  

ddoocceennttee//ccoooorrddiinnaattoorree  

ccoooorrddiinnaattoorree  

DD..SS..  

ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeell  

ddoocceennttee::  mmeennoo    ddii  1155  

gggg  CC..CC..  ee  ppiiùù  ddii  1155  gggg..  

OO..OO..CC..CC..  

CC..44  

  

  

iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeell  

rreeggoollaammeennttoo  ddii  

IIssttiittuuttoo  

--sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  

  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ssuullllaa    ssiiccuurreezzzzaa    

--iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuuii  ccoommppoorrttaammeennttii  

  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerr  pprreevveenniirree      iinnffoorrttuunnii  

vveeddii  ccoommmmaa  33  

  

  

  

CC..55  ddaannnnii  aall  ppaattrriimmoonniioo  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  
--ggllii  aalllliieevvii  cchhee  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  aarrrreeccaannoo  ddaannnnii  

ddoovvrraannnnoo,,  pprreevviiaa  pprrooggrraammmmaa  ssppeecciiffiiccoo  ddeeggllii      

  OOOO..CCCC..  iinnttrraapprreennddeerree  aazziioonnii  ddii  ssttuuddiioo  ee  ddii  

vvoolloonnttaarriiaattoo  ppeerr  rriinnffoorrzzaarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  

ddeell  vvaalloorree  ddeeii  bbeennii  ccoommuunnii..    

vveeddii  ccoommmmaa  33  

  

  

  

CC66  ccaarreennzzaa  ddii  rreessppoonnssaa--

bbiilliittàà  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeellll’’aammbbiieennttee  

ssccoollaassttiiccoo  

--llaa  ssccuuoollaa  pprroommuuoovvee  aattttiivviittàà  ppeerr    rreennddeerree  ppiiùù  

aaccccoogglliieennttee  ll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  ee  nnee    ssoolllleecciittaa  

iill  rriissppeettttoo..  FFrreeqquueennzzaa  ddii  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ssuu  

tteemmaattiicchhee  ddii  rriilleevvaannzzaa  ssoocciiaallee..    

vveeddii  ccoommmmaa  33  

EE’’    ssttaattoo  aattttiivvaattoo  ll’’oorrggaannoo  ddii  GGoovveerrnnoo  iinntteerrnnoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo,,  ddaall  PPrreessiiddeennttee  

ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo,,  ddaaii  ddoocceennttii::  AAlleessssii  FFaabbiioollaa,,  SSttiippaa  BBaarrbbaarraa,,  ddaall  ggeenniittoorree  SSttiippaa  

EErrmmeelliinnddaa..  TTuuttttee  llee  ssaannzziioonnii  ssaarraannnnoo  pprroommuullggaattee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  pprriivvaaccyy  ((lleeggggee  1199667722000033))..  

DDeeii  rriicchhiiaammii  ssccrriittttii  iinnfflliittttii  aaggllii  aalluunnnnii  vvaannnnoo  iinnffoorrmmaattii  iill  DDSS  ee  llee  ffaammiigglliiee..  

  

  

  

  

AAlllleeggaattoo  FF  33  
  

  

CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  LLIISSTTAA  DD’’AATTTTEESSAA  
((DDeelliibbeerraazziioonnee  aassssuunnttaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCiirrccoolloo  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  2266//1111//9977,,  

  aaggggiioorrnnaattii  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell    CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  ddeell  1177//1122//22000088  ee  ddeell  1100//0022//22001100))  

  

SSii    ppoorrttaannoo  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ii  ccrriitteerrii  ddeelliibbeerraattii  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  CCiirrccoolloo  ––  sseedduuttaa  

ddeell  2266//1111//9977    ee  sseedduuttaa  ddeell  1177//1122//22000088  ee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo  ddeell  

1100//0022//22001100  ppeerr  ll’’eevveennttuuaallee  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  lliissttaa  ddii  aatttteessaa  nneellllaa  ssccuuoollee  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddeellll’’iissttiittuuttoo,,  ddaa  ffaarr  vvaalleerree  iinn  ccaassoo  ddii  iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddeeii  ppoossttii::  

  

GGllii    aalluunnnnii    rriiccoonnffeerrmmaattii    ccoommpprreessii    ii  ttrraassffeerriittii  ddaa  aallttrraa  ssccuuoollaa,,  cciiooèè  ccoolloorroo  cchhee  

hhaannnnoo    ffrreeqquueennttaattoo  llaa    ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,    hhaannnnoo  ddiirriittttoo    aallllaa  pprreecceeddeennzzaa..  
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CCRRIITTEERRII  

  

  

11))  LLaa  rreessiiddeennzzaa,,    ppeerr        llaa    ssccuuoollaa    ddeellll’’iinnffaannzziiaa      ddii    VViillllaa    SS..  AAnnttoonniioo,,    hhaannnnoo  

pprreecceeddeennzzaa  ii  rreessiiddeennttii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  ee  ddii    CCaasstteell  ddii  LLaammaa;;  

  

22))  IIll  ddoommiicciilliioo;;    

  

33))  PPaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  ((ddiissaabbiilliittàà));;  

  

44))  EEttàà  ddeell  bbaammbbiinnoo  ((iinntteessaa  ccoommee  mmaaggggiioorree  eettàà::  qquuiinnddii  aa  ppaarriittàà  ddii  aannnnoo  ssii  

vvaalluuttaa  iill  mmeessee  ee  iill  ggiioorrnnoo  ddii  nnaasscciittaa))..  

  

55))  OOvvee  aattttiivvaattaa  ddaall  CCoommuunnee  ddii  rreessiiddeennzzaa  iinnsseerriimmeennttoo  nneellllaa  sseezziioonnee  

PPrriimmaavveerraa  ..  GGllii  aalluunnnnii  aannttiicciippaattaarrii    ssaarraannnnoo  iinnsseerriittii  ssuubboorrddiinnaattaammeennttee  

aallllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ppoossttii,,  aallll’’eessaauurriimmeennttoo  ddeellllee  lliissttee  dd’’aatttteessaa,,  aallllee  

pprreecceeddeennzzee  ddeeii  bbaammbbiinnii  ddii  ttrree  aannnnii  ee    aallllee  sseegguueennttii  ccoonnddiizziioonnii  oollttrree  ii  

ccrriitteerrii  ssoovvrraaeessppoossttii  ddaall  ppuunnttoo  11  aall  ppuunnttoo  44::  

  iinnsseerriimmeennttoo  ggrraadduuaallee  ddaapppprriimmaa  iinn  oorraarriioo  aannttiimmeerriiddiiaannoo  sseennzzaa  mmeennssaa,,  

ppooii,,  ddiieettrroo  vvaalluuttaazziioonnee  ppeeddaaggooggiiccaa  ddiiddaattttiiccaa  ddeeii  ddoocceennttii,,    ccoonn  mmeennssaa  ee  

iinnffiinnee  aall  ccoommppiimmeennttoo  ddeell  tteerrzzoo  aannnnoo  oorraarriioo  ccoommpplleettoo;;  

  iinnsseerriimmeennttoo  nneellllaa  sseezziioonnee  pprriimmaavveerraa;;    

  ppoossssiibbiillee  aauuttoonnoommiiaa  nneell  ccoonnttrroolllloo  ddeeggllii  ssffiinntteerrii..  

  

66))  RReessttaa  iinntteessoo  cchhee  aa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ppoossttoo,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinnsseerriittii  aalluunnnnii  

ddii  33  aannnnii  ccoonn  nnuullllaaoossttaa  ee  aavveennttii  ddiirriittttoo  ((ttrree  aannnnii))..  

  

77))  LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ((lliissttaa  dd’’aatttteessaa))  ddoovvrràà  eesssseerree  ppuubbbblliiccaattaa  ttrraammiittee  aaffffiissssiioonnee  

aallll’’AAllbboo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  SSccoollaassttiiccoo  ppeerr  1100  ggiioorrnnii,,  iinn  mmooddoo  ddaa  aaccqquuiissiirree  

eevveennttuuaallii  rreeccllaammii  ee//oo  oosssseerrvvaazziioonnii  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii..  TTrraassccoorrssoo  iill  pprreeddeettttoo  

ppeerriiooddoo  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  rriissuullttaa  ddeeffiinniittiivvaa..  

  

88))  QQuueessttoo  IIssttiittuuttoo  rriittiieennee  ooppppoorrttuunnoo,,  ppeerr  mmoottiivvii  oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  iinn  ccaassoo  ddii  

ttrraassffeerriimmeennttoo  ddaa  uunnaa  ssccuuoollaa  aadd  uunn  ‘‘aallttrraa,,  cchhee  ssii  cchhiieeddaa  iill  rriillaasscciioo  ddeell    

NNuullllaa  OOssttaa..  
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AAlllleeggaattoo  FF  44 

 
 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  II  CCRRIITTEERRII  

PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCLLAASSSSII  

DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

PPLLEESSSSII  VVIILLLLAA  SSAANNTT’’AANNTTOONNIIOO  EE  VVIIAA  AADDIIGGEE 

 
 
 

SSoonnoo  ssttaabbiilliittii  ii  ccrriitteerrii  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattii  ppeerr  ll’’aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellllee  

ddoommaannddee  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  aallllee  ccllaassssii  ddii  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,  nneell  ccaassoo  ddii  

eecccceeddeennzzaa  ddeellllee  ddoommaannddee  rriissppeettttoo  aallllaa  rriicceettttiivviittàà  ddii  cciiaassccuunnaa  ssccuuoollaa,,  aallllee  

nnoorrmmee  ssuullllaa    ssiiccuurreezzzzaa,,    eedd  aall  nnuummeerroo  ddeellllee  ccllaassssii  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  ffoorrmmaarree  

sseeccoonnddoo  ll’’oorrggaanniiccoo  ddaattoo,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  iill  vvoolloonnttaarriioo  ssppoossttaammeennttoo  ddeeggllii  

aalluunnnnii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggeenniittoorrii..  

  

AA  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  vvooccii  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittii  ii  ppuunntteeggggii::  

  

  

11))  PPaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  ddeeii  ggeenniittoorrii        PPuunnttii        2200  

((ddiissaabbiilliittàà  ddeellll’’aalluunnnnoo,,  uunniiccoo  ggeenniittoorree,,    

ggeenniittoorree  sseeppaarraattoo  ccuuii  ssoonnoo  aaffffiiddaattii  ii  ffiiggllii))  

  

22))  PPrreesseennzzaa  ddii  ffrraatteellllii//ssoorreellllee    nneellllaa  sstteessssaa  ssccuuoollaa..  PPuunnttii        2200  

  

  

33))  rreessiiddeennzzaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  CCoommuunnee))                        PPuunnttii    1100  

((AAssccoollii  oo  CCaasstteell  ddii  LLaammaa                                                                                                                                                          

  

44))  ggllii  iissccrriittttii  aallllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VV..SS..AA..  hhaannnnoo  llaa  pprreecceeddeennzzaa  ppeerr  

ll’’iissccrriizziioonnee  aallllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  VViillllaa  SS..AAnnttoonniioo..  

          

          

AA  ppaarriittàà  ddii  ppuunntteeggggiioo  ffaarràà  ffeeddee  llaa  vviicciinnaannzzaa  aallllaa  ssccuuoollaa  rriicchhiieessttaa..  
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  II  CCRRIITTEERRII  

PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCLLAASSSSII  

DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

PPLLEESSSSOO  DDII  CCOOLLLLII  DDEELL  TTRROONNTTOO 

 
 
 

SSoonnoo  ssttaabbiilliittii  ii  ccrriitteerrii  ddii  sseegguuiittoo  ssppeecciiffiiccaattii  ppeerr  ll’’aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellllee  

ddoommaannddee  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  aallllee  ccllaassssii  ddii  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,  nneell  ccaassoo  ddii  

eecccceeddeennzzaa  ddeellllee  ddoommaannddee  rriissppeettttoo  aallllaa  rriicceettttiivviittàà  ddii  cciiaassccuunnaa  ssccuuoollaa  eedd  aall  

nnuummeerroo  ddeellllee  ccllaassssii  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  ffoorrmmaarree  sseeccoonnddoo  ll’’oorrggaanniiccoo  ddaattoo..    

  

AA  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  vvooccii  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittii  ii  ppuunntteeggggii:: 
 

11))  RReessiiddeennzzaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  CCoommuunnee..      PPuunnttii    1100  

((CCoollllii  ddeell  TTrroonnttoo))  

  

22))  DDoommiicciilliioo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  CCoommuunnee..      PPuunnttii    1100  

  

33))  PPaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  ddeeii  ggeenniittoorrii        PPuunnttii        88  

((ddiissaabbiilliittàà  ddeellll’’aalluunnnnoo))  

  

44))  PPrreesseennzzaa  ddii  ffrraatteellllii  nneellllaa  sstteessssaa  ssccuuoollaa..      PPuunnttii        55    

  

55))  VViicciinnaannzzaa  rriissppeettttoo  aallll’’eeddiiffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo      PPuunnttii        44  

((ssttrraaddaarriioo))  
 

 

IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  ddii  ppuunntteeggggiioo  ssii  eeffffeettttuueerràà  uunn  ssoorrtteeggggiioo  ppuubbbblliiccoo.. 
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AAlllleeggaattoo      GG          

  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE  

  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLEE  UUSSCCIITTAA  DDIIDDAATTTTIICCHHEE  

EE  II    VVIIAAGGGGII  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

    
LLaa    ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  uusscciittee  ddiiddaattttiicchhee  pprrooggrraammmmaattee  ddaall  ssiinnggoolloo  

ddoocceennttee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroopprriioo  oorraarriioo  ddii  lleezziioonnee,,  oo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee,,    ee  

llaa    ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  vviiaaggggii  ddii  iissttrruuzziioonnee  pprrooggrraammmmaattii  ddaall  CCoonnssiiggllii  ooddii  CCllaassssee  

ee//oo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo,,  rriieennttrraannoo  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  ttrraa  llee  aattttiivviittàà  

ssccoollaassttiicchhee  ee  ccoommppoorrttaannoo  uunn’’aassssuunnzziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  

SSccuuoollaa  ee  ddeeii  DDoocceennttii  qquuaannttoo  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  aallllaa  vviiggiillaannzzaa,,    ddaa  ppaarrttee  

ddeeggllii  ssttuuddeennttii  qquuaannttoo  aall  ccoommppoorrttaammeennttoo,,    ee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii  

rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  sseeggnnaallaazziioonnee  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  aadd  eevveennttuuaallii  ddaannnnii    

aa  ppeerrssoonnee  oo  ccoossee  ccaauussaattii  ddaa  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ssccoorrrreettttoo  ddeeii  rriissppeettttiivvii  ffiiggllii..  

  

11))  LLaa  SSccuuoollaa,,  nneell  pprroommuuoovveerree  ii  vviiaaggggii  ddii  iissttrruuzziioonnee  ppoorrttaa  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeggllii  

aalluunnnnii  ee  ddeellllee  ffaammiigglliiee,,  iinnssiieemmee  ccoonn  iill  pprrooggrraammmmaa  aannaalliittiiccoo,,  iill  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo  ee  ii  ddoocceennttii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii  rriicchhiiaammaannoo  ll’’aatttteennzziioonnee  ssuu  ttuuttttoo  

qquuaannttoo  ppoossssaa  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  ppiieennaa  rriiuusscciittaa  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa..  

22))  IInn  nneessssuunn  ccaassoo  ll’’iinnsseeggnnaannttee  aaccccoommppaaggnnaattoorree  ppuuòò  eesssseerree  cchhiiaammaattoo  aa  

rriissppoonnddeerree  ppeerr  ddaannnnii  ccaauussaattii  ddaaggllii  aalluunnnnii  aallllaa  ppeerrssoonnaa  pprroopprriiaa  oo  ddii  tteerrzzii  

ee//oo  aa  ccoossee  pprroopprriiee  oo  ddii  tteerrzzii,,  ppeerr  uunnaa  ccoonnddoottttaa  iinntteennzziioonnaallee,,  oo  

iinnoosssseerrvvaannttee  aallllee  rreeggoollee  ssttaabbiilliittee..  

33))  EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aalllloo  ssttuuddeennttee  ddii  aatttteenneerrssii  ssccrruuppoolloossaammeennttee  aallllee  rreeggoollee  ddii  

ccoonnddoottttaa  ssttaabbiilliittee  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  ee  ppoorrttaattee  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  nneell  

PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  ee  nneeii  ggiioorrnnii  pprreecceeddeennttii  aallll’’iinniizziiaattiivvaa,,  ccoommee  

ppuurree  aa  qquueellllee  eevveennttuuaallmmeennttee  ssttaabbiilliittee  ddaaggllii  IInnsseeggnnaannttii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii  

dduurraannttee  ll’’iinniizziiaattiivvaa  sstteessssaa..  TTaallii  rreeggoollee  vveennggoonnoo  ffoorrmmuullaattee  aall  ffiinnee  ddii  

ttuutteellaarree  ii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  ee  rriissppoonnddoonnoo  aa  ccrriitteerrii  ggeenneerraallii  ddii  

pprruuddeennzzaa  ee  ddiilliiggeennzzaa..  

44))  LLoo  ssttuuddeennttee  ppaarrtteecciippaannttee  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  ddeevvee  mmaanntteenneerree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  

ccoorrrreettttoo,,  cchhee  nnoonn  oossttaaccoollii  oo  ccrreeii  ddiiffffiiccoollttàà  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  

pprrooggrraammmmaattee,,  ee  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  iiddoonneeoo  aa  nnoonn  ccaauussaarree  ddaannnnii  aa  

ppeerrssoonnee  oo  aa  ccoossee..  

55))  IIll  ccoommppoorrttaammeennttoo  tteennuuttoo  ddaalllloo  ssttuuddeennttee  dduurraannttee  ll’’iinniizziiaattiivvaa  vveerrrràà  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  ppoorrttaattoo  iinn  sseeddee  ddii  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ppeerr  eesssseerree  

eessaammiinnaattoo  ee  ccoommuunnqquuee  ccoonnssiiddeerraattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ccoommpplleessssiivvaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aalluunnnnoo..  LLoo  sstteessssoo  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ppuuòò  vvaalluuttaarree,,  iinn  



192 

 

ccaassoo  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  ssccoorrrreettttii  ee  nnoonn  rriissppoonnddeennttii  aall  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo,,  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  nnoonn  ccoonnsseennttiirree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

ddeellll’’aalluunnnnoo  aa  ssuucccceessssiivvee  ee//oo  uulltteerriioorrii  uusscciittee  ddiiddaattttiicchhee  ee  vviiaaggggii  ddii  

iissttrruuzziioonnee..  

66))  IInn  ccaassoo  ddii  ppeerrnnoottttaammeennttoo,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoommuunnii,,  ddeevvee  eesssseerree  

rriissppeettttaattaa  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee  aaccccoommppaaggnnaattoorree  ddii  ffaarree  rriieennttrraarree,,  

aallll’’oorraa  ssttaabbiilliittaa,,    ggllii  aalluunnnnii  nneellllee  pprroopprriiee  rriissppeettttiivvee  ccaammeerree;;  aalllloo  ssttuuddeennttee  èè  

ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  aalllloonnttaannaarrssii  ddaallllaa  ccaammeerraa  sseennzzaa  mmoottiivvaa  rraaggiioonnii  ee  sseennzzaa  iill  

ppeerrmmeessssoo  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee..  EEggllii  ddeevvee  eevviittaarree  iinnoollttrree  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  aarrrreecchhii  ddiissttuurrbboo  oo  ddaannnnoo..  

77))  LL’’iinnsseeggnnaannttee  aaccccoommppaaggnnaattoorree,,  iinn  ccaassoo  ddii  ssppeecciiffiicchhee  iinnoosssseerrvvaannzzee  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ddeecciissiioonnee  ddii  ccoonnttaattttaarree    ii  ggeenniittoorrii  oo  

ll’’eesseerrcceennttee  llaa  ppaattrriiaa  ppootteessttàà,,  ppeerr  ssoolllleecciittaarree  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddiirreettttoo  aalllloo  

ssttuuddeennttee  ffiinnoo  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  ggllii  sstteessssii  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  iill  mmiinnoorree  iinn  llooccoo  

eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  ddii  rriiaaccccoommppaaggnnaarrlloo  aallllaa  pprroopprriiaa  rreessiiddeennzzaa..  

88))  II    ggeenniittoorrii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  rriissaarrcciirree  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  ccaauussaattii  ddaall  pprroopprriioo  

ffiigglliioo..  

99))  II  ggeenniittoorrii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ssoottttoossccrriivveerree  llee  ppiiùù  iiddoonneeee  ffoorrmmee  ddii  ccooppeerrttuurraa  

aassssiiccuurraattiivvaa,,  eevveennttuuaallmmeennttee  sseeggnnaallaattee  ddaallllaa  ssccuuoollaa..  

1100))  II  ggeenniittoorrii  ssoonnoo  iinnoollttrree  tteennuuttii  aa  sseeggnnaallaarree  aall  DDoocceennttee  aaccccoommppaaggnnaattoorree  ee  aall  

ccaappoo--ccoommiittiivvaa  ssiittuuaazziioonnii  ddii    ssaalluuttee  ((aadd  eesseemmppiioo  ddiiaabbeettee,,  aalllleerrggiiee,,  

aassssuunnzziioonnee  ddii  ffaarrmmaaccii,,  eecccc....))  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  ppaarrttiiccoollaarrii  pprreemmuurree  oo  

aaccccoorrggiimmeennttii..  

1111))  NNeell  ccaassoo  ddii    ddiissaabbiilliittàà  ggrraavvii  èè  ccoonnsseennttiittaa    eedd  ooppppoorrttuunnaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddeell  

ggeenniittoorree..  

  PPeerr  qquuaannttoo    nnoonn    ccoonntteemmppllaattoo    nneell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  vvaallee,,  

ccoommuunnqquuee,,  qquuaannttoo  cciittaattoo  nneellllaa  CC..MM..  nn..  229911  ddeell  1144  oottttoobbrree  11999922..  
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AAlllleeggaattoo  HH  

  

RReeggoollaammeennttoo  rreeccaannttee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii  aall  ddeeccrreettoo  ddeell  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ggiiuuggnnoo  11999988,,  nn..  224499,,  ccoonncceerrnneennttee  lloo  

ssttaattuuttoo  ddeellllee  ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

  

VViissttoo  iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  

nneellllaa  AAdduunnaannzzaa  ddeell  1100  ffeebbbbrraaiioo  11999988;;                                                                                                                                              ..  

UUddiittoo  iill  ppaarreerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo,,  eesspprreessssoo  ddaallllaa  SSeezziioonnee  ccoonnssuullttiivvaa  ppeerr  

ggllii  aattttii  nnoorrmmaattiivvii  nneellllaa  AAdduunnaannzzaa  ddeell  44  mmaaggggiioo  11999988;;                                                                                      ..  

VViissttaa  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  aaddoottttaattaa  nneellllaa  rriiuunniioonnee  ddeell  2299  

mmaaggggiioo  11999988;;                                                                                                                                      ..  

SSuullllaa  pprrooppoossttaa  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  

    

AADDOOTTTTAA  IILL  SSEEGGUUEENNTTEE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

""SSttaattuuttoo  ddeellllee  ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa""  

AArrtt..  11    
((VViittaa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa))  

11..  LLaa  ssccuuoollaa  èè  lluuooggoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  eedduuccaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  lloo  ssttuuddiioo,,  

ll''aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa  ccrriittiiccaa..  

22..  LLaa  ssccuuoollaa  èè  uunnaa  ccoommuunniittàà  ddii  ddiiaallooggoo,,  ddii  rriicceerrccaa,,  ddii  eessppeerriieennzzaa  ssoocciiaallee,,  

iinnffoorrmmaattaa  aaii  vvaalloorrii  ddeemmooccrraattiiccii  ee  vvoollttaa  aallllaa  ccrreesscciittaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  iinn  ttuuttttee  

llee  ssuuee  ddiimmeennssiioonnii..  IInn  eessssaa  ooggnnuunnoo,,  ccoonn  ppaarrii  ddiiggnniittàà  ee  nneellllaa  ddiivveerrssiittàà  ddeeii  

rruuoollii,,  ooppeerraa  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  aallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeell  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo,,  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ppootteennzziiaalliittàà  ddii  cciiaassccuunnoo  ee  iill  

rreeccuuppeerroo  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ssvvaannttaaggggiioo,,  iinn  aarrmmoonniiaa  ccoonn  ii  pprriinncciippii  ssaanncciittii  

ddaallllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  ee  ddaallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssuuii  ddiirriittttii  

ddeellll''iinnffaannzziiaa  ffaattttaa  aa  NNeeww  YYoorrkk  iill  2200  nnoovveemmbbrree  11998899  ee  ccoonn  ii  pprriinncciippii  

ggeenneerraallii  ddeellll''oorrddiinnaammeennttoo  iittaalliiaannoo..                                                                                                  ..  

33..  LLaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa,,  iinntteerraaggeennddoo  ccoonn  llaa  ppiiùù  aammppiiaa  ccoommuunniittàà  cciivviillee  ee  

ssoocciiaallee  ddii  ccuuii  èè  ppaarrttee,,  ffoonnddaa  iill  ssuuoo  pprrooggeettttoo  ee  llaa  ssuuaa  aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ssuullllaa  

qquuaalliittàà  ddeellllee  rreellaazziioonnii  iinnsseeggnnaannttee--ssttuuddeennttee,,  ccoonnttrriibbuuiissccee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  

ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeeii  ggiioovvaannii,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ll''eedduuccaazziioonnee  aallllaa  
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ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  aallllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellll''iiddeennttiittàà  ddii  ggeenneerree,,  ddeell  lloorroo  

sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddeellllaa  lloorroo  aauuttoonnoommiiaa  iinnddiivviidduuaallee  ee  ppeerrsseegguuee  iill  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  oobbiieettttiivvii  ccuullttuurraallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii  aaddeegguuaattii  

aallll''eevvoolluuzziioonnee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  aallll''iinnsseerriimmeennttoo  nneellllaa  vviittaa  aattttiivvaa..  

44..  LLaa  vviittaa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ssii  bbaassaa  ssuullllaa  lliibbeerrttàà  ddii  eesspprreessssiioonnee,,  ddii  

ppeennssiieerroo,,  ddii  ccoosscciieennzzaa  ee  ddii  rreelliiggiioonnee,,  ssuull  rriissppeettttoo  rreecciipprrooccoo  ddii  ttuuttttee  llee  

ppeerrssoonnee  cchhee  llaa  ccoommppoonnggoonnoo,,  qquuaallee  cchhee  ssiiaa  llaa  lloorroo  eettàà  ee  ccoonnddiizziioonnee,,  nneell  

rriippuuddiioo  ddii  ooggnnii  bbaarrrriieerraa  iiddeeoollooggiiccaa,,  ssoocciiaallee  ee  ccuullttuurraallee..  

    

AArrtt..  22    
((DDiirriittttii))  

11..  LLoo  ssttuuddeennttee  hhaa  ddiirriittttoo  aadd  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ccuullttuurraallee  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  

qquuaalliiffiiccaattaa  cchhee  rriissppeettttii  ee  vvaalloorriizzzzii,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ll''oorriieennttaammeennttoo,,  

ll''iiddeennttiittàà  ddii  cciiaassccuunnoo  ee  ssiiaa  aappeerrttaa  aallllaa  pplluurraalliittàà  ddeellllee  iiddeeee..  LLaa  ssccuuoollaa  

ppeerrsseegguuee  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellll''aapppprreennddiimmeennttoo  ee  vvaalloorriizzzzaa  llee  iinncclliinnaazziioonnii  

ppeerrssoonnaallii  ddeeggllii  ssttuuddeennttii,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  uunn''aaddeegguuaattaa  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffoorrmmuullaarree  rriicchhiieessttee,,  ddii  ssvviilluuppppaarree  tteemmii  lliibbeerraammeennttee  sscceellttii  ee  

ddii  rreeaalliizzzzaarree  iinniizziiaattiivvee  aauuttoonnoommee..                                                                                                                                    ..  

22..  LLaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  pprroommuuoovvee  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ttrraa  ii  ssuuooii  ccoommppoonneennttii  ee  

ttuutteellaa  iill  ddiirriittttoo  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  aallllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa..  

33..  LLoo  ssttuuddeennttee  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattoo  ssuullllee  ddeecciissiioonnii  ee  ssuullllee  nnoorrmmee  

cchhee  rreeggoollaannoo  llaa  vviittaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

44..  LLoo  ssttuuddeennttee  hhaa  ddiirriittttoo  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ee  rreessppoonnssaabbiillee  aallllaa  vviittaa  

ddeellllaa  ssccuuoollaa..  II  ddiirriiggeennttii  ssccoollaassttiiccii  ee  ii  ddoocceennttii,,  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaall  

rreeggoollaammeennttoo  ddii  iissttiittuuttoo,,  aattttiivvaannoo  ccoonn  ggllii  ssttuuddeennttii  uunn  ddiiaallooggoo  ccoossttrruuttttiivvoo  

ssuullllee  sscceellttee  ddii  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa  iinn  tteemmaa  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ddeeffiinniizziioonnee  

ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddiiddaattttiiccii,,  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ddii  ccrriitteerrii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee,,  ddii  sscceellttaa  ddeeii  lliibbrrii  ee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo..  LLoo  ssttuuddeennttee  hhaa  

iinnoollttrree  ddiirriittttoo  aa  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ttrraassppaarreennttee  ee  tteemmppeessttiivvaa,,  vvoollttaa  aadd  

aattttiivvaarree  uunn  pprroocceessssoo  ddii  aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  cchhee  lloo  ccoonndduuccaa  aa  iinnddiivviidduuaarree  ii  

pprroopprrii  ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ee  ddii  ddeebboolleezzzzaa  ee  aa  mmiigglliioorraarree  iill  pprroopprriioo  rreennddiimmeennttoo..  

55..  NNeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  uunnaa  ddeecciissiioonnee  iinnfflluuiissccaa  iinn  mmooddoo  rriilleevvaannttee  

ssuullll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ssuuppeerriioorree,,  aanncchhee  ssuu  lloorroo  rriicchhiieessttaa,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  cchhiiaammaattii  aadd  eesspprriimmeerree  

llaa  lloorroo  ooppiinniioonnee  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ccoonnssuullttaazziioonnee..  AAnnaallooggaammeennttee  nneeggllii  sstteessssii  

ccaassii  ee  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnssuullttaattii  ggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  oo  ii  lloorroo  ggeenniittoorrii..                                                                                                                                ..  

66..  GGllii  ssttuuddeennttii  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  aallllaa  lliibbeerrttàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  eedd  eesseerrcciittaannoo  

aauuttoonnoommaammeennttee  iill  ddiirriittttoo  ddii  sscceellttaa  ttrraa  llee  aattttiivviittàà  ccuurrrriiccoollaarrii  iinntteeggrraattiivvee  ee  
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ttrraa  llee  aattttiivviittàà  aaggggiiuunnttiivvee  ffaaccoollttaattiivvee  ooffffeerrttee  ddaallllaa  ssccuuoollaa..  LLee  aattttiivviittàà  

ddiiddaattttiicchhee  ccuurrrriiccoollaarrii  ee  llee  aattttiivviittàà  aaggggiiuunnttiivvee  ffaaccoollttaattiivvee  ssoonnoo  oorrggaanniizzzzaattee  

sseeccoonnddoo  tteemmppii  ee  mmooddaalliittàà  cchhee  tteennggoonnoo  ccoonnttoo  ddeeii  rriittmmii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  

ee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  vviittaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..                                                                                                                              

77..  GGllii  ssttuuddeennttii  ssttrraanniieerrii  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  aall  rriissppeettttoo  ddeellllaa  vviittaa  ccuullttuurraallee  ee  

rreelliiggiioossaa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  aallllaa  qquuaallee  aappppaarrtteennggoonnoo..  LLaa  ssccuuoollaa  pprroommuuoovvee  ee  

ffaavvoorriissccee  iinniizziiaattiivvee  vvoollttee  aallll''aaccccoogglliieennzzaa  ee  aallllaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  lloorroo  lliinngguuaa  ee  

ccuullttuurraa  ee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  iinntteerrccuullttuurraallii..                                                                                  

88..  LLaa  ssccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ppoorrrree  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  iinn  eesssseerree  llee  ccoonnddiizziioonnii  

ppeerr  aassssiiccuurraarree::                                                                                                                    ..          

aa))  uunn  aammbbiieennttee  ffaavvoorreevvoollee  aallllaa  ccrreesscciittaa  iinntteeggrraallee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ee  uunn  

sseerrvviizziioo  eedduuccaattiivvoo--ddiiddaattttiiccoo  ddii  qquuaalliittàà;;                                                                                            ..  

bb))  ooffffeerrttee  ffoorrmmaattiivvee  aaggggiiuunnttiivvee  ee  iinntteeggrraattiivvee,,  aanncchhee  mmeeddiiaannttee  iill  ssoosstteeggnnoo  

ddii  iinniizziiaattiivvee  lliibbeerraammeennttee  aassssuunnttee  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddaallllee  lloorroo  aassssoocciiaazziioonnii;;  

cc))  iinniizziiaattiivvee  ccoonnccrreettee  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  rriittaarrddoo  ee  ddii  

ssvvaannttaaggggiioo  nnoonncchhéé  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  ddiissppeerrssiioonnee  

ssccoollaassttiiccaa;;  

dd))  llaa  ssaalluubbrriittàà  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  aammbbiieennttii,,  cchhee  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  aaddeegguuaattii  

aa  ttuuttttii  ggllii  ssttuuddeennttii,,  aanncchhee  ccoonn  hhaannddiiccaapp;;                                                                                                                      ..  

ee))  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn''aaddeegguuaattaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa;;                                        ..      

ff))  sseerrvviizzii  ddii  ssoosstteeggnnoo  ee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddii  aassssiisstteennzzaa  

ppssiiccoollooggiiccaa..  

99..  LLaa  ssccuuoollaa  ggaarraannttiissccee  ee  ddiisscciipplliinnaa  nneell  pprroopprriioo  rreeggoollaammeennttoo  ll''eesseerrcciizziioo  ddeell  

ddiirriittttoo  ddii  rriiuunniioonnee  ee  ddii  aasssseemmbblleeaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii,,  aa  lliivveelllloo  ddii  ccllaassssee,,  ddii  

ccoorrssoo  ee  ddii  iissttiittuuttoo..  

1100..  II  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  iissttiittuuzziioonnii  ggaarraannttiissccoonnoo  ee  ddiisscciipplliinnaannoo  

ll''eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  aassssoocciiaazziioonnee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ssuuppeerriioorree,,  ddeell  ddiirriittttoo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ssiinnggoollii  ee  aassssoocciiaattii  aa  ssvvoollggeerree  

iinniizziiaattiivvee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  nnoonncchhéé  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  llooccaallii  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  

ssttuuddeennttii  ee  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  ccuuii  ffaannnnoo  ppaarrttee..  II  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  

ffaavvoorriissccoonnoo  iinnoollttrree  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  lleeggaammee  ccoonn  ggllii  eexx  ssttuuddeennttii  ee  ccoonn  llee  

lloorroo  aassssoocciiaazziioonnii..  

AArrtt..  33    
((DDoovveerrii))  

11..  GGllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ffrreeqquueennttaarree  rreeggoollaarrmmeennttee  ii  ccoorrssii  ee  aadd  aassssoollvveerree  

aassssiidduuaammeennttee  aaggllii  iimmppeeggnnii  ddii  ssttuuddiioo..  

22..  GGllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  aavveerree  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ccaappoo  dd''iissttiittuuttoo,,  ddeeii  

ddoocceennttii,,  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ttuuttttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  ddeeii  lloorroo  ccoommppaaggnnii  lloo  sstteessssoo  

rriissppeettttoo,,  aanncchhee  ffoorrmmaallee,,  cchhee  cchhiieeddoonnoo  ppeerr  ssee  sstteessssii..  
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33..  NNeellll''eesseerrcciizziioo  ddeeii  lloorroo  ddiirriittttii  ee  nneellll''aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeii  lloorroo  ddoovveerrii  ggllii  

ssttuuddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  mmaanntteenneerree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoorrrreettttoo  ee  ccooeerreennttee  

ccoonn  ii  pprriinncciippii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..11..  

44..  GGllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  oosssseerrvvaarree  llee  ddiissppoossiizziioonnii  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeettttaattee  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  ddeeii  ssiinnggoollii  iissttiittuuttii..  

55..  GGllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  uuttiilliizzzzaarree  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  ssttrruuttttuurree,,  ii  

mmaacccchhiinnaarrii  ee  ii  ssuussssiiddii  ddiiddaattttiiccii  ee  aa  ccoommppoorrttaarrssii  nneellllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  iinn  

mmooddoo  ddaa  nnoonn  aarrrreeccaarree  ddaannnnii  aall  ppaattrriimmoonniioo  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

66..  GGllii  ssttuuddeennttii  ccoonnddiivviiddoonnoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  rreennddeerree  aaccccoogglliieennttee  

ll''aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  ee  aavveerrnnee  ccuurraa  ccoommee  iimmppoorrttaannttee  ffaattttoorree  ddii  qquuaalliittàà  

ddeellllaa  vviittaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

AArrtt..  44    
((DDiisscciipplliinnaa))  

11..  II  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  iinnddiivviidduuaannoo  ii  

ccoommppoorrttaammeennttii  cchhee  ccoonnffiigguurraannoo  mmaannccaannzzee  ddiisscciipplliinnaarrii  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  

ddoovveerrii  eelleennccaattii  nneellll''aarrttiiccoolloo  33,,  aall  ccoorrrreettttoo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  

aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ee  aallllee  ssiittuuaazziioonnii  ssppeecciiffiicchhee  ddii  ooggnnii  

ssiinnggoollaa  ssccuuoollaa,,  llee  rreellaattiivvee  ssaannzziioonnii,,  ggllii  oorrggaannii  ccoommppeetteennttii  aadd  iirrrrooggaarrllee  ee  iill  

rreellaattiivvoo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  sseeccoonnddoo  ii  ccrriitteerrii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii..  

22..  II  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  hhaannnnoo  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvaa  ee  tteennddoonnoo  aall  

rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeell  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  eedd  aall  rriipprriissttiinnoo  ddii  rraappppoorrttii  

ccoorrrreettttii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  

33..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarree  èè  ppeerrssoonnaallee..  NNeessssuunnoo  ppuuòò  eesssseerree  ssoottttooppoossttoo  

aa  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  sseennzzaa  eesssseerree  ssttaattoo  pprriimmaa  iinnvviittaattoo  aadd  eessppoorrrree  llee  

pprroopprriiee  rraaggiioonnii..  NNeessssuunnaa  iinnffrraazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ccoonnnneessssaa  aall  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ppuuòò  iinnfflluuiirree  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooffiittttoo..  

44..  IInn  nneessssuunn  ccaassoo  ppuuòò  eesssseerree  ssaannzziioonnaattaa,,  nnéé  ddiirreettttaammeennttee  nnéé  iinnddiirreettttaammeennttee,,  

llaa  lliibbeerraa  eesspprreessssiioonnee  ddii  ooppiinniioonnii  ccoorrrreettttaammeennttee  mmaanniiffeessttaattaa  ee  nnoonn  lleessiivvaa  

ddeellll''aallttrruuii  ppeerrssoonnaalliittàà..  

55..  LLee  ssaannzziioonnii  ssoonnoo  sseemmpprree  tteemmppoorraanneeee,,  pprrooppoorrzziioonnaattee  aallllaa  iinnffrraazziioonnee  

ddiisscciipplliinnaarree  ee  iissppiirraattee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee,,  aall  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  rriippaarraazziioonnee  

ddeell  ddaannnnoo..  EEssssee  tteennggoonnoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ddeelllloo  ssttuuddeennttee..  

AAlllloo  ssttuuddeennttee  èè  sseemmpprree  ooffffeerrttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnvveerrttiirrllee  iinn  aattttiivviittàà  iinn  

ffaavvoorree  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  

66..  LLee  ssaannzziioonnii  ee  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddaallllaa  

ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ssoonnoo  sseemmpprree  aaddoottttaattii  ddaa  uunn  oorrggaannoo  ccoolllleeggiiaallee..  

77..  IIll  tteemmppoorraanneeoo  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  

ppuuòò  eesssseerree  ddiissppoossttoo  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  ggrraavvii  oo  rreeiitteerraattee  iinnffrraazziioonnii  

ddiisscciipplliinnaarrii,,  ppeerr  ppeerriiooddii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aaii  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii..  
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88..  NNeeii  ppeerriiooddii  ddii  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeevvee  eesssseerree  pprreevviissttoo,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee,,  

uunn  rraappppoorrttoo  ccoonn  lloo  ssttuuddeennttee  ee  ccoonn  ii  ssuuooii  ggeenniittoorrii  ttaallee  ddaa  pprreeppaarraarree  iill  

rriieennttrroo  nneellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  

99..  LL''aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ppuuòò  eesssseerree  

ddiissppoossttoo  aanncchhee  qquuaannddoo  ssiiaannoo  ssttaattii  ccoommmmeessssii  rreeaattii  oo  vvii  ssiiaa  ppeerriiccoolloo  ppeerr  

ll''iinnccoolluummiittàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee..  IInn  ttaall  ccaassoo  llaa  dduurraattaa  ddeellll''aalllloonnttaannaammeennttoo  èè  

ccoommmmiissuurraattaa  aallllaa  ggrraavviittàà  ddeell  rreeaattoo  oovvvveerroo  aall  ppeerrmmaanneerree  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  

ddii  ppeerriiccoolloo..  SSii  aapppplliiccaa  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee  iill  ddiissppoossttoo  ddeell  ccoommmmaa  88..  

1100..  NNeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  ll''aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  oo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  

oobbiieettttiivvaa  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  oo  ddaalllloo  sstteessssoo  ssttuuddeennttee  ssccoonnssiigglliinnoo  

iill  rriieennttrroo  nneellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  aalllloo  ssttuuddeennttee  èè  

ccoonnsseennttiittoo  ddii  iissccrriivveerrssii,,  aanncchhee  iinn  ccoorrssoo  dd''aannnnoo,,  aadd  aallttrraa  ssccuuoollaa..  

1111..  LLee  ssaannzziioonnii  ppeerr  llee  mmaannccaannzzee  ddiisscciipplliinnaarrii  ccoommmmeessssee  dduurraannttee  llee  sseessssiioonnii  

dd''eessaammee  ssoonnoo  iinnfflliittttee  ddaallllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  eessaammee  ee  ssoonnoo  aapppplliiccaabbiillii  

aanncchhee  aaii  ccaannddiiddaattii  eesstteerrnnii..  

AArrtt..  55    
((IImmppuuggnnaazziioonnii))  

11..  PPeerr  ll''iirrrrooggaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  44,,  ccoommmmaa77,,  ee  ppeerr  ii  

rreellaattiivvii  rriiccoorrssii  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  332288,,  ccoommmmii  22  

ee  44,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1166  ffeebbbbrraaiioo  11999944,,  nn..  229977..  

22..  CCoonnttrroo  llee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  èè  

aammmmeessssoo  rriiccoorrssoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ssuuppeerriioorree  ee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa,,  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  lloorroo  iirrrrooggaazziioonnee,,  aadd  uunn  aappppoossiittoo  oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  

iinntteerrnnoo  aallllaa  ssccuuoollaa,,  iissttiittuuiittoo  ee  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  

iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee,,  ddeell  qquuaallee  ffaa  ppaarrttee  aallmmeennoo  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeeggllii  

ssttuuddeennttii  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  ee  ddeeii  ggeenniittoorrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  

mmeeddiiaa..  

33..  LL''oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  22  ddeecciiddee,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  oo  ddii  cchhiiuunnqquuee  vvii  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee,,  aanncchhee  

ssuuii  ccoonnfflliittttii  cchhee  ssoorrggaannoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  iinn  mmeerriittoo  aallll''aapppplliiccaazziioonnee  

ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

44..  IIll  ddiirriiggeennttee  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ppeerriiffeerriiccaa  ddeecciiddee  iinn  vviiaa  

ddeeffiinniittiivvaa  ssuuii  rreeccllaammii  pprrooppoossttii  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ssuuppeerriioorree  oo  ddaa  cchhiiuunnqquuee  vvii  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee,,  ccoonnttrroo  llee  vviioollaazziioonnii  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  aanncchhee  ccoonntteennuuttee  nneeii  rreeggoollaammeennttii  ddeeggllii  iissttiittuuttii..  LLaa  

ddeecciissiioonnee  èè  aassssuunnttaa  pprreevviioo  ppaarreerree  vviinnccoollaannttee  ddii  uunn  oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  

ccoommppoossttoo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  ddaa  dduuee  ssttuuddeennttii  ddeessiiggnnaattii  

ddaallllaa  ccoonnssuullttaa  pprroovviinncciiaallee,,  ddaa  ttrree  ddoocceennttii  ee  ddaa  uunn  ggeenniittoorree  ddeessiiggnnaattii  ddaall  
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ccoonnssiigglliioo  ssccoollaassttiiccoo  pprroovviinncciiaallee,,  ee  pprreessiieedduuttoo  ddaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddii  eelleevvaattee  

qquuaalliittàà  mmoorraallii  ee  cciivviillii  nnoommiinnaattaa  ddaall  ddiirriiggeennttee  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

ssccoollaassttiiccaa  ppeerriiffeerriiccaa..  PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  iinn  lluuooggoo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  

ddeessiiggnnaattii  aallttrrii  dduuee  ggeenniittoorrii..  

AArrtt..  66    
((DDiissppoossiizziioonnii  ffiinnaallii))  

11..  II  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  ee  llaa  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  pprreevviissttii  ddaallllee  ddiissppoossiizziioonnii  

vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ssoonnoo  aaddoottttaattii  oo  mmooddiiffiiccaattii  pprreevviiaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeeggllii  

ssttuuddeennttii  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  ee  ddeeii  ggeenniittoorrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  

mmeeddiiaa..  

22..  DDeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ee  ddeeii  ddooccuummeennttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  

iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  èè  ffoorrnniittaa  ccooppiiaa  aaggllii  ssttuuddeennttii  aallll''aattttoo  ddeellll''iissccrriizziioonnee..  

33..  ÈÈ  aabbrrooggaattoo  iill  ccaappoo  IIIIII  ddeell  RR..DD..  44  mmaaggggiioo  11992255,,  nn..  665533..  

  

IIll  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo,,  mmuunniittoo  ddeell  ssiiggiilllloo  ddeelllloo  SSttaattoo,,  ssaarràà  iinnsseerriittoo  nneellllaa  RRaaccccoollttaa  

uuffffiicciiaallee  ddeeggllii  aattttii  nnoorrmmaattiivvii  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



199 

 

DDeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2211  nnoovveemmbbrree  22000077,,  nn..  223355  

((iinn  GGUU  1188  ddiicceemmbbrree  22000077,,  nn..  229933))  

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  

VViissttoo  ll''aarrttiiccoolloo  8877,,  qquuiinnttoo  ccoommmmaa,,  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee;;                                                                              ..                

VViissttoo  ll''aarrttiiccoolloo  332288  ddeell  tteessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  vviiggeennttii  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  iissttrruuzziioonnee,,  rreellaattiivvee  aallllee  ssccuuoollee  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo,,  ddii  ccuuii  aall  

ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1166  aapprriillee  11999944,,  nn..  229977;;                                                                                                                    ..          

VViissttoo  ll''aarrttiiccoolloo  2211,,  ccoommmmii  11,,  22  ee  1133,,  ddeellllaa  lleeggggee  1155  mmaarrzzoo  11999977,,  nn..  5599;;  

VViissttaa  llaa  lleeggggee  2277  mmaaggggiioo  11999911,,  nn..  117766,,  ddii  rraattiiffiiccaa  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ssuuii  ddiirriittttii  

ddeell  ffaanncciiuulllloo,,  ffaattttaa  aa  NNeeww  YYoorrkk  iill  2200  nnoovveemmbbrree  11998899;;                                                                                          ..  

VViissttii  ggllii  aarrttiiccoollii  110044,,  110055  ee  110066  ddeell  tteessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

ddiisscciipplliinnaa  ddeeggllii  ssttuuppeeffaacceennttii  oo  ssoossttaannzzee  ppssiiccoottrrooppee,,  pprreevveennzziioonnee,,  ccuurraa  ee  

rriiaabbiilliittaazziioonnee  ddeeii  rreellaattiivvii  ssttaattii  ddii  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa,,  ddii  ccuuii  aall  ddeeccrreettoo  ddeell  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  99  oottttoobbrree  11999900,,  nn..  330099;;                                                          ..  

VViissttii  ggllii  aarrttiiccoollii  1122,,  1133,,  1144,,  1155  ee  1166  ddeellllaa  lleeggggee  55  ffeebbbbrraaiioo  11999922,,  nn..  110044;;                                  ..  

VViissttoo  ll''aarrttiiccoolloo  3366  ddeellllaa  lleeggggee  66  mmaarrzzoo  11999988,,  nn..  4400;;                                                                                              ..  

VViissttoo  iill  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  1100  oottttoobbrree  11999966,,  nn..  556677,,  ee  

ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii;;                                                                                                      ..  

VViissttoo  iill  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ggiiuuggnnoo  11999988,,  nn..  224499,,  

ccoonncceerrnneennttee  lloo  ssttaattuuttoo  ddeellllee  ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa;;  

VViissttoo  ll''aarrttiiccoolloo  1177,,  ccoommmmaa  11,,  ddeellllaa  lleeggggee  2233  aaggoossttoo  11998888,,  nn..  440000;;                                                      ..  

VViissttoo  iill  ppaarreerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee,,  eesspprreessssoo  

nneellll''AAdduunnaannzzaa  ddeell  2255  lluugglliioo  22000077;;                                                                                                  ..  

UUddiittoo  iill  ppaarreerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo,,  eesspprreessssoo  ddaallllaa  SSeezziioonnee  ccoonnssuullttiivvaa  ppeerr  

ggllii  aattttii  nnoorrmmaattiivvii  nneellll''AAdduunnaannzzaa  ddeell  1177  sseetttteemmbbrree  22000077;;                                                                              ..  

VViissttaa  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii,,  aaddoottttaattaa  nneellllaa  rriiuunniioonnee  ddeell  

1122  oottttoobbrree  22000077;;                                                                                                                                  ..  

  

SSuullllaa  pprrooppoossttaa  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee;;  

  

EEmmaannaa  

  

iill  sseegguueennttee  rreeggoollaammeennttoo::  
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AArrtt..  11..  

MMooddiiffiicchhee  aallll''aarrttiiccoolloo  44  ddeell  ddeeccrreettoo    

ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ggiiuuggnnoo  11999988,,  nn..  224499  

11..  LL''aarrttiiccoolloo  44  ddeell  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ggiiuuggnnoo  11999988,,  nn..  

224499,,  èè  ssoossttiittuuiittoo  ddaall  sseegguueennttee::                                                                                                                  ..  

""AArrtt..  44  ((DDiisscciipplliinnaa))..  --  11..  II  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  iissttiittuuzziioonnii  

ssccoollaassttiicchhee  iinnddiivviidduuaannoo  ii  ccoommppoorrttaa--mmeennttii  cchhee  ccoonnffiigguurraannoo  mmaannccaannzzee  

ddiisscciipplliinnaarrii  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ddoovveerrii  eelleennccaattii  nneellll''aarrttiiccoolloo  33,,  aall  ccoorrrreettttoo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ee  aallllee  

ssiittuuaazziioonnii  ssppeecciiffiicchhee  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ssccuuoollaa,,  llee  rreellaattiivvee  ssaannzziioonnii,,  ggllii  

oorrggaannii  ccoommppeetteennttii  aadd  iirrrrooggaarrllee  ee  iill  rreellaattiivvoo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  sseeccoonnddoo  ii  

ccrriitteerrii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii..  

22..  II  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  hhaannnnoo  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvaa  ee  tteennddoonnoo  aall  

rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeell  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  eedd  aall  rriipprriissttiinnoo  ddii  rraappppoorrttii  

ccoorrrreettttii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa,,  nnoonncchhéé  aall  rreeccuuppeerroo  ddeelllloo  

ssttuuddeennttee  aattttrraavveerrssoo  aattttiivviittàà  ddii  nnaattuurraa  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurraallee  eedd  iinn  ggeenneerraallee  aa  

vvaannttaaggggiioo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  

33..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarree  èè  ppeerrssoonnaallee..  NNeessssuunnoo  ppuuòò  eesssseerree  

ssoottttooppoossttoo  aa  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  sseennzzaa  eesssseerree  ssttaattoo  pprriimmaa  iinnvviittaattoo  aadd  

eessppoorrrree  llee  pprroopprriiee  rraaggiioonnii..  NNeessssuunnaa  iinnffrraazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ccoonnnneessssaa  aall  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ppuuòò  iinnfflluuiirree  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooffiittttoo..  

44..  IInn  nneessssuunn  ccaassoo  ppuuòò  eesssseerree  ssaannzziioonnaattaa,,  nnéé  ddiirreettttaammeennttee  nnéé  

iinnddiirreettttaammeennttee,,  llaa  lliibbeerraa  eesspprreessssiioonnee  ddii  ooppiinniioonnii  ccoorrrreettttaammeennttee  

mmaanniiffeessttaattaa  ee  nnoonn  lleessiivvaa  ddeellll''aallttrruuii  ppeerrssoonnaalliittàà..  

55..  LLee  ssaannzziioonnii  ssoonnoo  sseemmpprree  tteemmppoorraanneeee,,  pprrooppoorrzziioonnaattee  aallllaa  iinnffrraazziioonnee  

ddiisscciipplliinnaarree  ee  iissppiirraattee  aall  pprriinncciippiioo  ddii  ggrraadduuaalliittàà  nnoonncchhéé,,  ppeerr  qquuaannttoo  

ppoossssiibbiillee,,  aall  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  rriippaarraazziioonnee  ddeell  

ddaannnnoo..  EEssssee  tteennggoonnoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ddeelllloo  ssttuuddeennttee,,  

ddeellllaa  ggrraavviittàà  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  cchhee  ddaa  eessssoo  

ddeerriivvaannoo..  AAlllloo  ssttuuddeennttee  èè  sseemmpprree  ooffffeerrttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnvveerrttiirrllee  iinn  

aattttiivviittàà  iinn  ffaavvoorree  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  

66..  LLee  ssaannzziioonnii  ee  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddaallllaa  

ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ssoonnoo  aaddoottttaattii  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee..  LLee  ssaannzziioonnii  

cchhee  ccoommppoorrttaannoo  ll''aalllloonnttaannaammeennttoo  ssuuppeerriioorree  aa  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ee  qquueellllee  

cchhee  iimmpplliiccaannoo  ll''eesscclluussiioonnee  ddaalllloo  ssccrruuttiinniioo  ffiinnaallee  oo  llaa  nnoonn  aammmmiissssiioonnee  

aallll''eessaammee  ddii  SSttaattoo  ccoonncclluussiivvoo  ddeell  ccoorrssoo  ddii  ssttuuddii  ssoonnoo  aaddoottttaattee  ddaall  

ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo..  
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77..  IIll  tteemmppoorraanneeoo  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  

ssccoollaassttiiccaa  ppuuòò  eesssseerree  ddiissppoossttoo  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  ggrraavvii  oo  rreeiitteerraattee  

iinnffrraazziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  ppeerr  ppeerriiooddii  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aaii  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii..  

88..  NNeeii  ppeerriiooddii  ddii  aalllloonnttaannaammeennttoo  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ddeevvee  

eesssseerree  pprreevviissttoo  uunn  rraappppoorrttoo  ccoonn  lloo  ssttuuddeennttee  ee  ccoonn  ii  ssuuooii  ggeenniittoorrii  ttaallee  

ddaa  pprreeppaarraarree  iill  rriieennttrroo  nneellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  NNeeii  ppeerriiooddii  ddii  

aalllloonnttaannaammeennttoo  ssuuppeerriioorrii  aaii  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii,,  iinn  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  llaa  

ffaammiigglliiaa  ee,,  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  aanncchhee  ccoonn  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ee  ll''aauuttoorriittàà  

ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  llaa  ssccuuoollaa  pprroommuuoovvee  uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  rreeccuuppeerroo  eedduuccaattiivvoo  

cchhee  mmiirrii  aallll''iinncclluussiioonnee,,  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ee  aall  rreeiinntteeggrroo,,  oovvee  

ppoossssiibbiillee,,  nneellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  

99..  LL''aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ppuuòò  eesssseerree  

ddiissppoossttoo  aanncchhee  qquuaannddoo  ssiiaannoo  ssttaattii  ccoommmmeessssii  rreeaattii  cchhee  vviioollaannoo  llaa  

ddiiggnniittàà  ee  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  uummaannaa  oo  vvii  ssiiaa  ppeerriiccoolloo  ppeerr  

ll''iinnccoolluummiittàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee..  IInn  ttaallee  ccaassoo,,  iinn  ddeerrooggaa  aall  lliimmiittee  ggeenneerraallee  

pprreevviissttoo  ddaall  ccoommmmaa  77,,  llaa  dduurraattaa  ddeellll''aalllloonnttaannaammeennttoo  èè  ccoommmmiissuurraattaa  

aallllaa  ggrraavviittàà  ddeell  rreeaattoo  oovvvveerroo  aall  ppeerrmmaanneerree  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppeerriiccoolloo..  

SSii  aapppplliiccaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee,,  iill  ddiissppoossttoo  ddeell  ccoommmmaa  88..  

99  --  bbiiss  CCoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  99,,  nneeii  ccaassii  ddii  rreecciiddiivvaa,,  

ddii  aattttii  ddii  vviioolleennzzaa  ggrraavvee,,  oo  ccoommuunnqquuee  ccoonnnnoottaattii  ddaa  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  

ggrraavviittàà  ttaallee  ddaa  iinnggeenneerraarree  uunn  eelleevvaattoo  aallllaarrmmee  ssoocciiaallee,,  oovvee  nnoonn  ssiiaannoo  

eessppeerriibbiillii  iinntteerrvveennttii  ppeerr  uunn  rreeiinnsseerriimmeennttoo  rreessppoonnssaabbiillee  ee  tteemmppeessttiivvoo  

ddeelllloo  ssttuuddeennttee  nneellllaa  ccoommuunniittàà  dduurraannttee  ll''aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  llaa  ssaannzziioonnee  èè  

ccoossttiittuuiittaa  ddaallll''aalllloonnttaannaammeennttoo  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ccoonn  

ll''eesscclluussiioonnee  ddaalllloo  ssccrruuttiinniioo  ffiinnaallee  oo  llaa  nnoonn  aammmmiissssiioonnee  aallll''eessaammee  ddii  

SSttaattoo  ccoonncclluussiivvoo  ddeell  ccoorrssoo  ddii  ssttuuddii  oo,,  nneeii  ccaassii  mmeennoo  ggrraavvii,,  ddaall  ssoolloo  

aalllloonnttaannaammeennttoo  ffiinnoo  aall  tteerrmmiinnee  ddeellll''aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo..  

99  --  tteerr  LLee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  66  ee  sseegguueennttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

iirrrrooggaattee  ssoollttaannttoo  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddii  eelleemmeennttii  ccoonnccrreettii  

ee  pprreecciissii  ddaaii  qquuaallii  ssii  ddeessuummaa  cchhee  ll''iinnffrraazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ssiiaa  ssttaattaa  

eeffffeettttiivvaammeennttee  ccoommmmeessssaa  ddaa  ppaarrttee  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  iinnccoollppaattoo..  

1100..  NNeeii  ccaassii  iinn  ccuuii  ll''aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  oo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  

oobbiieettttiivvaa  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  oo  ddaalllloo  sstteessssoo  ssttuuddeennttee  

ssccoonnssiigglliinnoo  iill  rriieennttrroo  nneellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  aalllloo  

ssttuuddeennttee  èè  ccoonnsseennttiittoo  ddii  iissccrriivveerrssii,,  aanncchhee  iinn  ccoorrssoo  dd''aannnnoo,,  aadd  aallttrraa  

ssccuuoollaa..  
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1111..  LLee  ssaannzziioonnii  ppeerr  llee  mmaannccaannzzee  ddiisscciipplliinnaarrii  ccoommmmeessssee  dduurraannttee  llee  sseessssiioonnii  

dd''eessaammee  ssoonnoo  iinnfflliittttee  ddaallllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  eessaammee  ee  ssoonnoo  aapppplliiccaabbiillii  

aanncchhee  aaii  ccaannddiiddaattii  eesstteerrnnii..""..  

AArrtt..  22..    

MMooddiiffiicchhee  aallll''aarrttiiccoolloo  55  ddeell  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa    

2244  ggiiuuggnnoo  11999988,,  nn..  224499  

11..  LL''aarrttiiccoolloo  55  ddeell  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ggiiuuggnnoo  11999988,,  nn..  

224499,,  èè  ssoossttiittuuiittoo  ddaall  sseegguueennttee::                                                                                                                                                      ..  

""AArrtt..  55  ((IImmppuuggnnaazziioonnii))..  --  11..  CCoonnttrroo  llee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  èè  aammmmeessssoo  

rriiccoorrssoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  cchhiiuunnqquuee  vvii  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee,,  eennttrroo  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ddaallllaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  lloorroo  iirrrrooggaazziioonnee,,  aadd  uunn  aappppoossiittoo  oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  

iinntteerrnnoo  aallllaa  ssccuuoollaa,,  iissttiittuuiittoo  ee  ddiisscciipplliinnaattoo  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  ddeellllee  ssiinnggoollee  

iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee,,  ddeell  qquuaallee  ffaa  ppaarrttee  aallmmeennoo  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  eelleettttoo  

ddaaggllii  ssttuuddeennttii  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  ee  ddaaii  ggeenniittoorrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  

mmeeddiiaa,,  cchhee  ddeecciiddee  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  ddiieeccii  ggiioorrnnii..  TTaallee  oorrggaannoo,,  ddii  nnoorrmmaa,,  èè  

ccoommppoossttoo  ddaa  uunn  ddoocceennttee  ddeessiiggnnaattoo  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo  ee,,  nneellllaa  ssccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree,,  ddaa  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  eelleettttoo  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddaa  uunn  

rraapppprreesseennttaannttee  eelleettttoo  ddaaii  ggeenniittoorrii,,  oovvvveerroo,,  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ddaa  dduuee  rraapppprreesseennttaannttii  eelleettttii  ddaaii  ggeenniittoorrii,,  eedd  èè  pprreessiieedduuttoo  ddaall  

ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo..  

22..  LL''oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ddeecciiddee,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  oo  ddii  cchhiiuunnqquuee  vvii  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee,,  aanncchhee  

ssuuii  ccoonnfflliittttii  cchhee  ssoorrggaannoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  iinn  mmeerriittoo  aallll''aapppplliiccaazziioonnee  

ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

33..  IIll  DDiirreettttoorree  ddeellll''uuffffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo  rreeggiioonnaallee,,  oo  uunn  ddiirriiggeennttee  ddaa  qquueessttii  

ddeelleeggaattoo,,  ddeecciiddee  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa  ssuuii  rreeccllaammii  pprrooppoossttii  ddaaggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  oo  ddaa  cchhiiuunnqquuee  vvii  aabbbbiiaa  iinntteerreessssee,,  ccoonnttrroo  llee  

vviioollaazziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  aanncchhee  ccoonntteennuuttee  nneeii  rreeggoollaammeennttii  

ddeeggllii  iissttiittuuttii..  LLaa  ddeecciissiioonnee  èè  aassssuunnttaa  pprreevviioo  ppaarreerree  vviinnccoollaannttee  ddii  uunn  oorrggaannoo  

ddii  ggaarraannzziiaa  rreeggiioonnaallee  ccoommppoossttoo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  ddaa  dduuee  

ssttuuddeennttii  ddeessiiggnnaattii  ddaall  ccoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee  ddeellllee  ccoonnssuullttee  pprroovviinncciiaallii  

ddeeggllii  ssttuuddeennttii,,  ddaa  ttrree  ddoocceennttii  ee  ddaa  uunn  ggeenniittoorree  ddeessiiggnnaattii  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  

ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa  rreeggiioonnaallee,,  ee  pprreessiieedduuttoo  ddaall  DDiirreettttoorree  ddeellll''uuffffiicciioo  

ssccoollaassttiiccoo  rreeggiioonnaallee  oo  ddaa  uunn  ssuuoo  ddeelleeggaattoo..  PPeerr  llaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  iinn  lluuooggoo  

ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  ddeessiiggnnaattii  aallttrrii  dduuee  ggeenniittoorrii..  

44..  LL''oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  rreeggiioonnaallee,,  nneell  vveerriiffiiccaarree  llaa  ccoorrrreettttaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ee  ddeeii  rreeggoollaammeennttii,,  ssvvoollggee  llaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  iissttrruuttttoorriiaa  

eesscclluussiivvaammeennttee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellll''eessaammee  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aaccqquuiissiittaa  oo  ddii  
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eevveennttuuaallii  mmeemmoorriiee  ssccrriittttee  pprrooddoottttee  ddaa  cchhii  pprrooppoonnee  iill  rreeccllaammoo  oo  

ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  

55..  IIll  ppaarreerree  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  44  èè  rreessoo  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ppeerreennttoorriioo  ddii  ttrreennttaa  

ggiioorrnnii..  IInn  ccaassoo  ddii  ddeeccoorrrreennzzaa  ddeell  tteerrmmiinnee  sseennzzaa  cchhee  ssiiaa  ssttaattoo  ccoommuunniiccaattoo  iill  

ppaarreerree,,  oo  sseennzzaa  cchhee  ll''oorrggaannoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  aabbbbiiaa  rraapppprreesseennttaattoo  

eessiiggeennzzee  iissttrruuttttoorriiee,,  iill  ddiirreettttoorree  ddeellll''uuffffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo  rreeggiioonnaallee  ppuuòò  

ddeecciiddeerree  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallll''aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  ppaarreerree..  SSii  aapppplliiccaa  iill  

ddiissppoossttoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  1166,,  ccoommmmaa  44,,  ddeellllaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  11999900,,  nn..  224411..  

66..  CCiiaassccuunn  uuffffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo  rreeggiioonnaallee  iinnddiivviidduuaa,,  ccoonn  aappppoossiittoo  aattttoo,,  llee  

mmooddaalliittàà  ppiiùù  iiddoonneeee  ddii  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ddeeii  ddoocceennttii  ee  ddeeii  

ggeenniittoorrii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellll''oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  rreeggiioonnaallee  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  uunn  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ccoossttaannttee  eedd  eeffffiicciieennttee  ddeelllloo  sstteessssoo..  

77..  LL''oorrggaannoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  rreessttaa  iinn  ccaarriiccaa  ppeerr  dduuee  aannnnii  

ssccoollaassttiiccii..""..  

AArrtt..  33..    

PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ggiioorrnnaattaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

11..  DDooppoo  ll''aarrttiiccoolloo  55  ddeell  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  ggiiuuggnnoo  

11999988,,  nn..  224499,,  èè  iinnsseerriittoo  iill  sseegguueennttee::                                                                                                                                            ..                                                                                                                                  

""AArrtt..  55--bbiiss  ((PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà))..  --  11..  CCoonntteessttuuaallmmeennttee  

aallll''iissccrriizziioonnee  aallllaa  ssiinnggoollaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa,,  èè  rriicchhiieessttaa  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  

ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ddii  uunn  PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  

ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  ddeeffiinniirree  iinn  mmaanniieerraa  ddeettttaagglliiaattaa  ee  ccoonnddiivviissaa  

ddiirriittttii  ee  ddoovveerrii  nneell  rraappppoorrttoo  ttrraa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  aauuttoonnoommaa,,  ssttuuddeennttii  ee  

ffaammiigglliiee..  

22..  II  ssiinnggoollii  rreeggoollaammeennttii  ddii  iissttiittuuttoo  ddiisscciipplliinnaannoo  llee  pprroocceedduurree  ddii  ssoottttoossccrriizziioonnee  

nnoonncchhéé  ddii  eellaabboorraazziioonnee  ee  rreevviissiioonnee  ccoonnddiivviissaa,,  ddeell  ppaattttoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11..  

33..  NNeellll''aammbbiittoo  ddeellllee  pprriimmee  dduuee  sseettttiimmaannee  ddii  iinniizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee,,  

cciiaassccuunnaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ppoonnee  iinn  eesssseerree  llee  iinniizziiaattiivvee  ppiiùù  iiddoonneeee  ppeerr  llee  

ooppppoorrttuunnee  aattttiivviittàà  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ddeeii  nnuuoovvii  ssttuuddeennttii,,  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ee  

llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ddeellllee  ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii,,  ddeell  ppiiaannoo  

ddeellll''ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa,,  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  ddii  iissttiittuuttoo  ee  ddeell  ppaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  

ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà..""..  

  

IIll  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo,,  mmuunniittoo  ddeell  ssiiggiilllloo  ddeelllloo  SSttaattoo,,  ssaarràà  iinnsseerriittoo  nneellllaa  RRaaccccoollttaa  

uuffffiicciiaallee  ddeeggllii  aattttii  nnoorrmmaattiivvii  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  iittaalliiaannaa..  ÈÈ  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  

cchhiiuunnqquuee  ssppeettttii  ddii  oosssseerrvvaarrlloo  ee  ddii  ffaarrlloo  oosssseerrvvaarree..  
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AAlllleeggaattoo  II  

  

RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  iinnffoorrmmaattiiccii  
  

  IIll  llaabboorraattoorriioo  IInnffoorrmmaattiiccoo  ((LLII))  èè  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  

ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  cchhee  vvoolleesssseerroo  uuttiilliizzzzaarree  llaa  mmuullttiimmeeddiiaalliittàà  

nneellllaa  ddiiddaattttiiccaa..    

      

  IIll  llaabboorraattoorriioo  IInnffoorrmmaattiiccoo  hhaa  uunn  rreessppoonnssaabbiillee  cchhee  hhaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  

ssuuppeerrvviissiioonnee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  vveerriiffiiccaa  ddii  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneell  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo  ee  ddii  rriiffeerriirree  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  llee  eevveennttuuaallii  aannoommaalliiee  

rriissccoonnttrraattee..  

      

  IInn  nneessssuunn  mmooddoo  ssaarràà  aammmmeessssoo  ll’’uussoo  pprriivvaattoo  ddeellll’’LLII,,  ssee  nnoonn  ppeerr  aattttiivviittàà  

cchhee  ppoossssaannoo  aavveerree  uunnaa  ddiirreettttaa  oo  iinnddiirreettttaa  rriiccaadduuttaa  ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeell  

pprroocceessssoo  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo--aapppprreennddiimmeennttoo    

      

  IInn  nneessssuunn  mmooddoo  iill  llaabboorraattoorriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  

mmaanniieerraa  eesstteemmppoorraanneeaa  ee  iimmpprroovvvviissaattaa..  LL’’uussoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  

iinnffoorrmmaattiiccoo    ddoovvrràà  eesssseerree  pprreevviissttoo  ddaallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  

((aammbbiittoo))  oo  ddaallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee  ((iinntteerrccllaassssee))  oo  

ddaallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  PPrrooggeettttoo..    

  

  

  

  

AAcccceessssoo  aall  llaabboorraattoorriioo  

  

11..  LL’’aacccceessssoo  aall  llaabboorraattoorriioo  ee  ll’’uussoo  ddeeii  ppcc  èè  rriisseerrvvaattoo  aaggllii  aalluunnnnii  ee  aaggllii  

iinnsseeggnnaannttii,,  aallttrree  ppeerrssoonnee  pprreesseennttii  aa  vvaarriioo  ttiittoolloo  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeevvoonnoo  

ccoonnccoorrddaarree  ll’’eevveennttuuaallee  uussoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ccoonn  llaa  rreessppoonnssaabbiillee..  

  

22..  IIll  llaabboorraattoorriioo  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ddaaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ssoolloo  ppeerr  ssccooppii  

pprrooffeessssiioonnaallii..  

  

33..  GGllii  aalluunnnnii  ppoossssoonnoo  uussaarree  iill  llaabboorraattoorriioo  ssoolloo  ssee  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  

uunn’’iinnsseeggnnaannttee..  
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44..  LLee  ccllaassssii  aacccceeddeerroonnoo  aall  llaabboorraattoorriioo    sseeccoonnddoo  iill  ccaalleennddaarriioo  ccoonnccoorrddaattoo  aa  

lliivveelllloo  ddii  pplleessssoo..  

  

55..  NNeeii  ggiioorrnnii  ee  nneeggllii  oorraarrii  nneeii  qquuaallii  ll’’uussoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  nnoonn  èè  ssttaattoo  

aasssseeggnnaattoo  aa  nneessssuunnaa  ccllaassssee,,  èè  ppoossssiibbiillee  pprreennoottaarrnnee  ll’’uussoo  sseeccoonnddoo  llee  

mmooddaalliittàà  ccoonnccoorrddaattee  aa  lliivveelllloo  ddii  pplleessssoo..  

  

66..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssiinnggoollii  iinnsseeggnnaannttii  aabbbbiiaannoo  nneecceessssiittàà  ddii  uussaarree  ii  ccoommppuutteerr  

dduurraannttee  ll’’oorraarriioo  aasssseeggnnaattoo  aa  uunnaa  ccllaassssee,,  ppoottrraannnnoo  ffaarrlloo  ssoolloo  ssee  ccii  

ssaarraannnnoo  ppoossttaazziioonnii  nnoonn  uuttiilliizzzzaattee  ddaaggllii  aalluunnnnii,,  oo  ppoottrraannnnoo  uuttiilliizzzzaarree  

ppoossttaazziioonnii  aalltteerrnnaattiivvee  eevveennttuuaallmmeennttee  pprreesseennttii  nneellllaa  ssiinnggoollee  ssccuuoollee  

((bbiibblliiootteeccaa  oo  aauullaa  iinnsseeggnnaannttii))..  

    

UUssoo  ddeeii  ccoommppuutteerr  

  

PPooiicchhéé    iill  llaabboorraattoorriioo  èè  uuttiilliizzzzaattoo  ddaa  mmoollttee  ppeerrssoonnee,,  èè  nneecceessssaarriioo  rriissppeettttaarree  

nneellll’’uuttiilliizzzzoo  llee  sseegguueennttii  rreeggoollee::  

  

11..  AAcccceennddeerree  ee  ssppeeggnneerree  ccoorrrreettttaammeennttee  ii  ccoommppuutteerr    

22..  EE’’  vviieettaattoo  iinnssttaallllaarree  nnuuoovvii    ssooffttwwaarree..  II  ddoocceennttii  cchhee  hhaannnnoo  nneecceessssiittàà  ddii  

iinnssttaallllaarree  pprrooggrraammmmii  oo  ccdd--rroomm  ssoonnoo  pprreeggaattii  ddii  ccoonnttaattttaarree  llaa  rreessppoonnssaabbiillee  

ddeell  llaabboorraattoorriioo..    

33..  IIll  ddoocceennttee,,  cchhee  ccoonndduurrrràà  llaa  ssuuaa  ccllaassssee  oo  uunn  ggrruuppppoo  ddii  aalluunnnnii  nneell  

llaabboorraattoorriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo,,  ffiirrmmeerràà  uunn  rreeggiissttrroo  aappppoossiittoo  aassssuummeennddoossii  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’hhaarrddwwaarree,,  ddeell  ssooffttwwaarree  uuttiilliizzzzaattoo  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  

ddeeggllii  aalluunnnnii..  

44..  ÈÈ  rriiggoorroossaammeennttee  vviieettaattoo  aaggllii  aalluunnnnii  ppoorrttaarree  ddiisscchheettttii  ddaa  ccaassaa  ee  uuttiilliizzzzaarrllii  

nneeii  ccoommppuutteerr  ddeell  llaabboorraattoorriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo..  IInn  ccaassoo  ddii  iinnffeezziioonnee  ddaa  ““vviirruuss””  

iinnffoorrmmaattiiccii,,  rreessppoonnssaabbiillee  ddeeii  ddaannnnii  ssaarràà  iill  ddoocceennttee..    

55..  IIll  ddoocceennttee,,  ssiinn  ddaall  pprriimmoo  aacccceessssoo  iinn  aauullaa,,  ddoovvrràà  aasssseeggnnaarree  ggllii  aalluunnnnii  aadd  

uunnaa  ppoossttaazziioonnee;;  ttaallee  aasssseeggnnaazziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeggiissttrraattaa  iinn  aappppoossiittaa  

sscchheeddaa  ddaa  ccoonnsseeggnnaarree  iinn  ccooppiiaa  aall  rreessppoonnssaabbiillee--  rreeffeerreennttee;;  ooggnnii  aalluunnnnoo  

ddoovvrràà  rriissppeettttaarree  ttaallee  aasssseeggnnaazziioonnee;;  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  eeggllii  ppoottrràà  ooccccuuppaarree  

aallttrree  ppoossttaazziioonnii,,  ssee  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattoo  ddaallll’’iinnsseeggnnaannttee  iill  qquuaallee  aannnnootteerràà  llaa  

vvaarriiaazziioonnee  ((aanncchhee  ssee  mmoommeennttaanneeaa))..    
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66..  LLaa  ppoossttaazziioonnee  SSEERRVVEERR  èè  ddeessttiinnaattaa  aallll’’iinnsseeggnnaannttee;;  nneessssuunn  aalluunnnnoo  ppoottrràà  

uuttiilliizzzzaarree  ttaallee  ppoossttaazziioonnee  ddaattaa  llaa  ddeelliiccaatteezzzzaa  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  ee  ddeell  ssooffttwwaarree  

aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  rreettee  llooccaallee..    
  

77..  NNoonn  mmooddiiffiiccaarree  llee  iimmppoossttaazziioonnii  ((ssaallvvaasscchheerrmmoo,,  ssffoonnddoo,,  ccoolloorrii,,  

rriissoolluuzziioonnii,,  ssuuoonnii,,  ppaaggiinnaa  iinniizziiaallee  ddii  iinntteerrnneett,,  aaccccoouunntt  ddii  ppoossttaa  

eelleettttrroonniiccaa……))  

88..  SSeeggnnaallaarree  eevveennttuuaallii  mmaallffuunnzziioonnaammeennttii  aallllaa  rreeffeerreennttee  ddii  llaabboorraattoorriioo  ee//oo  

aannnnoottaarrllii  ssuullll’’aappppoossiittoo  rreeggiissttrroo..  
  

99..  NNoonn  ssppoossttaarree  oo  eelliimmiinnaarree  ddaattii  ee  ccaarrtteellllee  aallttrruuii..  

1100..  MMeemmoorriizzzzaarree  ii  pprroopprrii  ffiillee  nneellllaa  ccaarrtteellllaa  DDooccuummeennttii..  CCiiaassccuunn  uutteennttee  ddoovvrràà  

ccrreeaarree  uunnaa  pprroopprriiaa  ccaarrtteellllaa  ppeerrssoonnaallee  nneellllaa  qquuaallee  mmeemmoorriizzzzaarree  ii  ddaattii..  

II  ffiillee  nnoonn  aarrcchhiivviiaattii  sseeccoonnddoo  qquueessttoo  ccrriitteerriioo  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  eelliimmiinnaattii  

ddaallllaa  rreessppoonnssaabbiillee..  

1111..  IIll  ddoocceennttee  cchhee  ppoorrtteerràà  ggllii  aalluunnnnii  nneell  llaabboorraattoorriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo  aavvrràà  ccuurraa  ddii  

ccrreeaarree  uunnaa  ccaarrtteellllaa  ccoonn  iill  nnoommee  ddeellllaa  ccllaassssee  ssuu  ooggnnii  ccoommppuutteerr  uuttiilliizzzzaattoo..  

TTaallee  ccaarrtteellllaa  ssaarràà  ccrreeaattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn’’aallttrraa,,  ggiiàà  pprreeddiissppoossttaa  ddaall  

rreeffeerreennttee--rreessppoonnssaabbiillee,,  ddeennoommiinnaattaa  ““LLaavvoorroo  22000077--22000088””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

ccaarrtteellllaa  ““DDooccuummeennttii””..  TTuuttttii  ii  ffiillee  ccrreeaattii  ddaaggllii  aalluunnnnii  ssaarraannnnoo  iinnsseerriittii  nneellllaa  

lloorroo  ccaarrtteellllaa,,  oo  iinn  ooppppoorrttuunnee  ssoottttooccaarrtteellllee,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  tteenneerree  iinn  oorrddiinnee  ee  

ssoottttoo  ccoonnttrroolllloo  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ffiillee..    
  

1122..  IIll  rreeffeerreennttee--rreessppoonnssaabbiillee  ccoonnttrroolllleerràà  cchhee  vveennggaa  oosssseerrvvaattoo  iill  pprreesseennttee  

RReeggoollaammeennttoo  ee  aavvrràà  ccuurraa  ddii  vvaarriiaarrlloo  oo  ddii  iinntteeggrraarrlloo  qquuaalloorraa  ssee  nnee  

eevviiddeennzziiaassssee  llaa  nneecceessssiittàà,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  eeffffiicciieennzzaa  

aallll''uussoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo..  

1133..  OOnnddee  eevviittaarree  ppeerrddiittee  ddii  ddaattii,,  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ccoommuunnqquuee  ddii  eeffffeettttuuaarree  ccooppiiee  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  ppeerrssoonnaallii  ddeell  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ((eess..  ssuu  ccdd--rroomm))..  

1144..  PPeerr  rraaggiioonnii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattii,,  sseeccoonnddoo  nneecceessssiittàà  

ee  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee,,  iinntteerrvveennttii  ddii  ffoorrmmaattttaazziioonnee  

((ccaanncceellllaazziioonnee  ddeeii  ddaattii))  ee  rreeiinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ssooffttwwaarree..  PPeerrcciiòò,,  aall  tteerrmmiinnee  

ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  eennttrroo  llaa  ddaattaa  ccoommuunniiccaattaa  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ddaallllaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  llaabboorraattoorriioo,,  èè  ooppppoorrttuunnoo  cchhee  ggllii  uutteennttii  eeffffeettttuuiinnoo  llee  ccooppiiee  

ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell    pprroopprriioo  llaavvoorroo  pprreevviissttee  aall  ppuunnttoo  pprreecceeddeennttee..  NNeell  ccaassoo  iinn  

ccuuii,,  ppeerr  pprroobblleemmii  tteeccnniiccii,,  ssii  rreennddeessssee  nneecceessssaarriiaa  llaa  ffoorrmmaattttaazziioonnee  ddii  uunn  ppcc  

nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aass,,  llaa  rreessppoonnssaabbiillee  nnee  ddaarràà  tteemmppeessttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaggllii  

uutteennttii..  
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1155..  NNeell  ccaassoo  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  vviirruuss  ((ccoommppaarrssaa  ddii  uunn  mmeessssaaggggiioo  

ddeellll’’aannttiivviirruuss))  pprreennddeerree  nnoottaa  ddeell  mmeessssaaggggiioo  ee  sseeggnnaallaarree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

iill  ffaattttoo  aallllaa  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  llaabboorraattoorriioo..  

1166..  PPrriimmaa  ddii  llaasscciiaarree  ll’’aauullaa  mmuullttiimmeeddiiaallee::  

  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  ttuuttttii  ii  ccoommppuutteerr  ee  llee  rreellaattiivvee  ppeerriiffeerriicchhee  uussaattee  ssiiaannoo  

ssppeennttii  
  

  aabbbbaassssaarree  llaa  lleevvaa  ddeell  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  cchhee  ccoonnsseennttee  ll’’eerrooggaazziioonnee  

ddeellll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  aaii  ccoommppuutteerr  
  

  nnoonn  llaasscciiaarree  ooggggeettttii  ppeerrssoonnaallii  ee  nnoonn  ssuuii  ttaavvoollii  ((ffooggllii  ddii  ccaarrttaa,,  

ppeennnnee,,  ffaazzzzoolleettttii……))  

  

1177..  RRiiccoonnsseeggnnaarree  llee  cchhiiaavvii  ddeellll’’aauullaa  aallll’’  iinnsseeggnnaannttii  rreessppoonnssaabbiillee..  

1188..  IIll  ddoocceennttee  cchhee  nnoonn  ssii  ddiimmoossttrreerràà  ddiissppoonniibbiillee  aadd  oosssseerrvvaarree  iill  pprreesseennttee  

RReeggoollaammeennttoo  nnoonn  ppoottrràà  ffrruuiirree  ddeell  sseerrvviizziioo  ddeell  LLaabboorraattoorriioo  IInnffoorrmmaattiiccoo..    

  

SSttaammppaa  
 

  AA  lliivveelllloo  ddii  IIssttiittuuttoo  vviieennee  ddeeffiinniittaa  aannnnuuaallmmeennttee  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  ccaarrttuuccccee  

uuttiilliizzzzaabbiillii..    

  OOccccoorrrree  ffaarree  mmoollttaa  aatttteennzziioonnee  eedd  eevviittaarree  ggllii  sspprreecchhii..    

  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  aattttiivviittàà  cchhee  rriicchhiieeddaannoo  uunn  ccoossppiiccuuoo  

ccoonnssuummoo  ddii  iinncchhiioossttrroo  ddeevvee  eesssseerree  ggiiuussttiiffiiccaattaa  ddaa  mmoottiivvii  ddiiddaattttiiccii,,  ee  

pprreevveennttiivvaammeennttee  sseeggnnaallaattaa  ee  ccoonnccoorrddaattaa  ccoonn  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  

llaabboorraattoorriioo..  

  VVaa  ccoommuunnqquuee  eevviittaattaa  llaa  ssttaammppaa  ddii  ffoottooggrraaffiiee,,  ddiiaappoossiittiivvee  ppeerrcchhéé  

ccoonnssuummaannoo  uunn’’eecccceessssiivvaa  qquuaannttiittàà  ddii  iinncchhiioossttrroo..  ((EE’’  pprreeffeerriibbiillee  rreeggiissttrraarrllii  

ssuu  ssuuppppoorrttii  mmuullttiimmeeddiiaallii))  

  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO      UUSSOO      DDII  IINNTTEERRNNEETT    

      

AArrtt..    11..  LL’’aauullaa  mmuullttiimmeeddiiaallee  èè  ddoottaattaa  ddii  uunnaa  ccoonnnneessssiioonnee  IINNTTEERRNNEETT  ccoonn  

tteeccnnoollooggiiaa  AADDSSLL..    

AArrtt..    22..  LL’’uussoo  ddii  IINNTTEERRNNEETT  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddoocceennttii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  èè  

aammmmeessssoo  ppeerr  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddii  bbaanncchhee  ddaattii  rreemmoottii,,  ppeerr  

ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallee  aa  ddiissttaannzzaa  lleeggaattii  aallll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  ppeerr  
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aattttiivviittàà  cchhee  ppoossssaannoo  aavveerree  uunnaa  ddiirreettttaa  oo  iinnddiirreettttaa  rriiccaadduuttaa  

ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo--aapppprreennddiimmeennttoo..    

AArrtt..    33..  EE’’  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  ll’’uussoo  ddii  iinntteerrnneett  aaggllii  aalluunnnnii  ssee  nnoonn  ppeerr  

rriicceerrcchhee  oo  llaavvoorrii  pprrooggrraammmmaattii  ddaall  ddoocceennttee  ee  iinn  ssuuaa  vviiggiillee  ee  ccoossttaannttee    

pprreesseennzzaa..    

AArrtt..    44..  II  ddoocceennttii  iinntteerreessssaattii  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  IInntteerrnneett  ddoovvrraannnnoo  rriicchhiieeddeerree  

aappppoossiittaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo;;  ttaallee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  

ddii  dduurraattaa  aannnnuuaallee,,  ppoottrràà  eesssseerree  rreevvooccaattaa  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  aa  

sseegguuiittoo  ddii  uunn  uussoo  ppeerrssoonnaallee  ee  iimmpprroopprriioo  ee//oo  ddii  nnoonn  rriissppeettttoo  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..    

AArrtt..    55..  AAllll’’aattttoo  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ddiicchhiiaarraattoo  

nneellllaa  ddoommaannddaa,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ddoocceennttee,,  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllee  

nneecceessssaarriiee  ccoommppeetteennzzee  iinnffoorrmmaattiicchhee  ssuullll’’uussoo  ddeellllaa  rreettee  ee  

ddeellll’’aannttiivviirruuss  iinnssttaallllaattoo..    

AArrtt..    66..  OOggnnii  ccoonnnneessssiioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeggiissttrraattaa  iinn  aappppoossiittoo  rreeggiissttrroo  

pprreesseennttee  iinn  aauullaa  ddii  iinnffoorrmmaattiiccaa..  NNeeggllii  aappppoossiittii  ssppaazzii  ddeell  rreeggiissttrroo  

ddoovvrràà  eesssseerree  aannnnoottaattaa  llaa  ddaattaa,,  ll’’oorraa  ddii  iinniizziioo  ee  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  

ccoonnnneessssiioonnee,,  nnoonncchhéé  ii  ssiittii  vviissiittaattii  ee  lloo  ssccooppoo  ddeellllaa  ccoonnnneessssiioonnee;;  iinnffiinnee,,  

ssee  ll’’aattttiivviittàà  iinn  rreettee  èè  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  aalluunnnnii  oo  iinnddiivviidduuaallee  ((ssoolloo  iill  

ddoocceennttee))..    

AArrtt..    77..  PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  ddaattaa  dduurraannttee  llaa  ccoonnnneessssiioonnee  aallllaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnffeezziioonnee  ddaa  vviirruuss  iinnffoorrmmaattiiccii;;  nneell  ccaassoo  cciiòò  aavvvveennggaa,,  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeeii  ddaannnnii  aallll’’hhaarrddwwaarree  ee      aall    ssooffttwwaarree  ssaarràà  iill  ddoocceennttee  

cchhee  hhaa  ssttaabbiilliittoo  llaa  ccoonnnneessssiioonnee..    
  

  

IInntteerrnneett::  nnaavviiggaazziioonnee  ssiiccuurraa  
  

  LL’’aacccceessoo  aa  IInntteerrnneett  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ppuuòò  aavvvveenniirree  ssoolloo  iinn  pprreesseennzzaa  

ee  ccoonn  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunn’’iinnsseeggnnaannttee  cchhee  nnee  èè  rreessppoonnssaabbiillee..  
  

  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  llaabboorraattoorriioo    aavvrràà  ccuurraa  ddii  iimmppoossttaarree  ccoommee  ppaaggiinnaa  

iinniizziiaallee  llaa  hhoommee  ppaaggee  ddeell  ssiittoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  IInn  qquueessttoo    ssppaazziioo    ssii  aacccceeddee  aa  

mmoollttii  ssiittii  sseelleezziioonnaattii  ppeerr  qquuaalliittàà  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ccoonntteennuuttii  

  

PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  

  LL’’uussoo  ddeellllaa  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ppuuòò  aavvvveenniirree  ssoolloo  ppeerr  

mmoottiivvii  ddiiddaattttiiccii  ee  iinn  pprreesseennzzaa  ddeellll’’iinnsseeggnnaannttee..  
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  GGllii  iinnsseeggnnaannttii  ppoossssoonnoo  uussaarree  llaa  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ssoolloo  ppeerr  mmoottiivvii  

pprrooffeessssiioonnaallii..  

  

AATTTTEENNZZIIOONNEE::    ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaddoottttaattee  ssoolluuzziioonnii  

tteeccnnoollooggiicchhee  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee..  

AAlllleeggaattoo  LL  

  

SSaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  
  

PPAARRTTEE  IIIIII    --    PPEERRSSOONNAALLEE  

TTIITTOOLLOO  II    --    PPEERRSSOONNAALLEE  DDOOCCEENNTTEE,,  EEDDUUCCAATTIIVVOO,,  

DDIIRREETTTTIIVVOO  EE  IISSPPEETTTTIIVVOO  

CCAAPPOO  IIVV  --  DDiisscciipplliinnaa  

SSeezziioonnee  II  --  SSaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  

AArrtt..  449922  --  SSaannzziioonnii  

((mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DDLL  2288  aaggoossttoo  11999955  nn..  336611,,  ccoonnvveerrttiittoo  ccoonn  

mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddaallllaa  lleeggggee  2277  oottttoobbrree  11999955  nn..  443377))  

11..  FFiinnoo  aall  rriioorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  oorrggaannii  ccoolllleeggiiaallii,,  llee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  llee  

rreellaattiivvee  pprroocceedduurree  ddii  iirrrrooggaazziioonnee  ssoonnoo  rreeggoollaattee,,  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ddiirreettttiivvoo  

ee  ddoocceennttee,,  ddaall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ee  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  sseegguueennttii..  

22..  AAll  ppeerrssoonnaallee  pprreeddeettttoo,,  nneell  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnee  ddeeii  pprroopprrii  ddoovveerrii,,  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  iinnfflliittttee  llee  sseegguueennttii  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii::                                                                                              ..  

aa))  llaa  cceennssuurraa;;                                                                                            ..  

bb))  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ffiinnoo  aa  uunn  mmeessee;;                        ..    

cc))  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ddaa  oollttrree  uunn  mmeessee  aa  sseeii    

mmeessii;;  

dd))  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  sseeii  

mmeessii  ee  ll''uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  ttrraassccoorrssoo  iill  tteemmppoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee,,  ppeerr  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ccoommppiittii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  iinneerreennttii  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddoocceennttee  oo  

ddiirreettttiivvaa;;  

ee))  llaa  ddeessttiittuuzziioonnee..  
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33..  PPeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  iill  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  èè  

ccoossttiittuuiittoo  ddaallll''aavvvveerrttiimmeennttoo  ssccrriittttoo,,  ccoonnssiisstteennttee  nneell  rriicchhiiaammoo  aallll''oosssseerrvvaann--

zzaa  ddeeii  pprroopprrii  ddoovveerrii..  

AArrtt..  449933  --  CCeennssuurraa  

11..    LLaa  cceennssuurraa  ccoonnssiissttee  iinn  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  bbiiaassiimmoo  ssccrriittttaa  ee  mmoottiivvaattaa,,  

cchhee  vviieennee  iinnfflliittttaa  ppeerr  mmaannccaannzzee  nnoonn  ggrraavvii  rriigguuaarrddaannttii  ii  ddoovveerrii  iinneerreennttii  

aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddoocceennttee  oo  ii  ddoovveerrii  ddii  uuffffiicciioo..  

AArrtt..  449944  --  SSoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo    

ffiinnoo  aa  uunn  mmeessee  

11..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ccoonnssiissttee  nneell  ddiivviieettoo  ddii  

eesseerrcciittaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddoocceennttee  oo  ddiirreettttiivvaa,,  ccoonn  llaa  ppeerrddiittaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  

eeccoonnoommiiccoo  oorrddiinnaarriioo,,  ssaallvvoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaallll''aarrttiiccoolloo  449977..  LLaa  

ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ffiinnoo  aa  uunn  mmeessee  vviieennee  iinnfflliittttaa::  

aa))  ppeerr  aattttii  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  aallllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  aaii  ddoovveerrii  ee  aallllaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  

iinneerreennttii  aallllaa  ffuunnzziioonnee  oo  ppeerr  ggrraavvii  nneegglliiggeennzzee  iinn  sseerrvviizziioo;;  

bb))  ppeerr  vviioollaazziioonnee  ddeell  sseeggrreettoo  dd''uuffffiicciioo  iinneerreennttee  aadd  aattttii  oo  aattttiivviittàà  nnoonn  

ssooggggeettttii  aa  ppuubbbblliicciittàà;;  

cc))  ppeerr  aavveerree  oommeessssoo  ddii  ccoommppiieerree  ggllii  aattttii  ddoovvuuttii  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ddoovveerrii  ddii  

vviiggiillaannzzaa..  

AArrtt..  449955  --  SSoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo    

ddaa  oollttrree  uunn  mmeessee  aa  sseeii  mmeessii  

11..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ddaa  oollttrree  uunn  mmeessee  aa  sseeii  mmeessii  

èè  iinnfflliittttaa::    

aa))  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallll''aarrttiiccoolloo  449944  qquuaalloorraa  llee  iinnffrraazziioonnii  aabbbbiiaannoo  

ccaarraatttteerree  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  ggrraavviittàà;;  

bb))  ppeerr  uussoo  ddeellll''iimmppiieeggoo  aaii  ffiinnii  ddii  iinntteerreessssee  ppeerrssoonnaallee;;  

cc))  ppeerr  aattttii  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeeii  pprroopprrii  ddoovveerrii  cchhee  pprreeggiiuuddiicchhiinnoo  iill  rreeggoollaarree  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  ppeerr  ccoonnccoorrssoo  nneeggllii  sstteessssii  aattttii;;    

dd))  ppeerr  aabbuussoo  ddii  aauuttoorriittàà..  

AArrtt..  449966  --  SSoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  

ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  sseeii  mmeessii  ee  uuttiilliizzzzaazziioonnee  iinn  ccoommppiittii  ddiivveerrssii  

11..  LLaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ppeerr  uunn  

ppeerriiooddoo  ddii  sseeii  mmeessii  ee  ll''uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  ddooppoo  cchhee  ssiiaa  ttrraassccoorrssoo  iill  tteemmppoo  ddii  

ssoossppeennssiioonnee,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ccoommppiittii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  iinneerreennttii  aallllaa  
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ffuunnzziioonnee  ddoocceennttee  oo  aa  qquueellllaa  ddiirreettttiivvaa  ccoonnnneessssaa  aall  rraappppoorrttoo  eedduuccaattiivvoo,,  èè  

iinnfflliittttaa  ppeerr  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  aattttii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  ggrraavviittàà  iinntteeggrraannttii  

rreeaattii  ppuunniittii  ccoonn  ppeennaa  ddeetteennttiivvaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  nneell  mmaassssiimmoo  aa  ttrree  aannnnii,,  ppeerr  ii  

qquuaallii  ssiiaa  ssttaattaa  pprroonnuunncciiaattaa  sseenntteennzzaa  iirrrreevvooccaabbiillee  ddii  ccoonnddaannnnaa  oovvvveerroo  

sseenntteennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnaa  nneell  ggiiuuddiizziioo  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ccoonnffeerrmmaattaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  

aappppeelllloo,,  ee  iinn  ooggnnii  aallttrroo  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssiiaa  ssttaattaa  iinnfflliittttaa  llaa  ppeennaa  aacccceessssoorriiaa  

ddeellll''iinntteerrddiizziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddaaii  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii  oo  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  

ddaallll''eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ppootteessttàà  ddeeii  ggeenniittoorrii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  ggllii  aattttii  ppeerr  ii  qquuaallii  èè  

iinnfflliittttaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  aaii  ddoovveerrii  ssppeecciiffiiccii  iinneerreennttii  

aallllaa  ffuunnzziioonnee  ee  ddeennoottaarree  ll''iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ssooggggeettttoo  aa  ssvvoollggeerree  ii  ccoommppiittii  

ddeell  pprroopprriioo  uuffffiicciioo  nneellll''eesspplliiccaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  eedduuccaattiivvoo  

22..  CCoonn  ddeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee  ssoonnoo  ddiissppoossttii  ii  ccoommppiittii  

ddiivveerrssii,,  ddii  ccoorrrriissppoonnddeennttee  qquuaalliiffiiccaa  ffuunnzziioonnaallee,,  pprreessssoo  ll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

cceennttrraallee  oo  ggllii  uuffffiiccii  ssccoollaassttiiccii  rreeggiioonnaallii  ee  pprroovviinncciiaallii,,  aaii  qquuaallii  èè  aasssseeggnnaattoo  iill  

ppeerrssoonnaallee  cchhee  hhaa  rriippoorrttaattoo  ddeettttaa  ssaannzziioonnee..  

33..  IInn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  nnuummeerroo  ddeellllee  uunniittàà  ddii  ppeerrssoonnaallee  uuttiilliizzzzaattee  iinn  

ccoommppiittii  ddiivveerrssii  aaii  sseennssii  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ssoonnoo  llaasscciiaattii  vvaaccaannttii  

aallttrreettttaannttii  ppoossttii  nneell  ccoonnttiinnggeennttee  pprreevviissttoo  ddaallll''aarrttiiccoolloo  445566  ccoommmmaa  11..  

  
  

AArrtt..  449977  --  EEffffeettttii  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo    

oo  ddaallll''uuffffiicciioo  

11..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  449944  

ccoommppoorrttaa  iill  rriittaarrddoo  ddii  uunn  aannnnoo  nneellll''aattttrriibbuuzziioonnee  ddeellll''aauummeennttoo  ppeerriiooddiiccoo  

ddeelllloo  ssttiippeennddiioo..  

22..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  449955,,  ssee  

nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  mmeessii,,  ccoommppoorrttaa  iill  rriittaarrddoo  ddii  dduuee  aannnnii  nneellll''aauummeennttoo  

ppeerriiooddiiccoo  ddeelllloo  ssttiippeennddiioo;;  ttaallee  rriittaarrddoo  ee  eelleevvaattoo  aa  ttrree  aannnnii  ssee  llaa  ssoossppeennssiioonnee  

èè  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  mmeessii..  

33..  IIll  rriittaarrddoo  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  11  ee  22  hhaa  lluuooggoo  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaallllaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  

vveerrrreebbbbee  aa  ssccaaddeerree  iill  pprriimmoo  aauummeennttoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  ppuunniizziioonnee  iinnfflliittttaa..  

44..  PPeerr  uunn  bbiieennnniioo  ddaallllaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  èè  iirrrrooggaattaa  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaa  uunnoo  aa  ttrree  mmeessii  

oo  ppeerr  uunn  ttrriieennnniioo,,  ssee  llaa  ssoossppeennssiioonnee  èè  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  mmeessii,,  iill  ppeerrssoonnaallee  

ddiirreettttiivvoo  ee  ddoocceennttee  nnoonn  ppuuòò  ootttteenneerree  iill  ppaassssaaggggiioo  aannttiicciippaattoo  aa  ccllaassssii  

ssuuppeerriioorrii  ddii  ssttiippeennddiioo;;  nnoonn  ppuuòò  aallttrreessìì  ppaarrtteecciippaarree  aa  ccoonnccoorrssii  ppeerr  ll''aacccceessssoo  

aa  ccaarrrriieerraa  ssuuppeerriioorree,,  aaii  qquuaallii  vvaa  aammmmeessssoo  ccoonn  rriisseerrvvaa  ssee  èè  ppeennddeennttee  rriiccoorrssoo  

aavvvveerrssoo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  cchhee  hhaa  iinnfflliittttoo  llaa  ssaannzziioonnee..  

55..  IIll  tteemmppoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo  èè  ddeettrraattttoo  ddaall  

ccoommppuuttoo  ddeellll''aannzziiaanniittàà  ddii  ccaarrrriieerraa..  
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66..  IIll  sseerrvviizziioo  pprreessttaattoo  nneellll''aannnnoo  nnoonn  vviieennee  vvaalluuttaattoo  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprrooggrreessssiioonnee  

eeccoonnoommiiccaa  ee  ddeellll''aannzziiaanniittàà  rriicchhiieessttaa  ppeerr  ll''aammmmiissssiioonnee  aaii  ccoonnccoorrssii  ddiirreettttiivvoo  

ee  iissppeettttiivvoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  cchhee  aabbbbiiaa  rriippoorrttaattoo  iinn  qquueellll''aannnnoo  

uunnaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ssuuppeerriioorree  aallllaa  cceennssuurraa,,  ssaallvvoo  ii  mmaaggggiioorrii  eeffffeettttii  

ddeellllaa  ssaannzziioonnee  iirrrrooggaattaa..  

AArrtt..  449988  --  DDeessttiittuuzziioonnee  

11..  LLaa  ddeessttiittuuzziioonnee,,  cchhee  ccoonnssiissttee  nneellllaa  cceessssaazziioonnee  ddaall  rraappppoorrttoo  dd''iimmppiieeggoo,,  èè  

iinnfflliittttaa::  

aa))  ppeerr  aattttii  cchhee  ssiiaannoo  iinn  ggrraavvee  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  ii  ddoovveerrii  iinneerreennttii  aallllaa  ffuunnzziioonnee;;  

bb))  ppeerr  aattttiivviittàà  ddoolloossaa  cchhee  aabbbbiiaa  ppoorrttaattoo  ggrraavvee  pprreeggiiuuddiizziioo  aallllaa  ssccuuoollaa,,  aallllaa  

ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  aaggllii  aalluunnnnii,,  aallllee  ffaammiigglliiee;;  

cc))  ppeerr  iilllleecciittoo  uussoo  oo  ddiissttrraazziioonnee  ddeeii  bbeennii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  oo  ddii  ssoommmmee  

aammmmiinniissttrraattee  oo  tteennuuttee  iinn  ddeeppoossiittoo,,  oo  ppeerr  ccoonnccoorrssoo  nneeggllii  sstteessssii  ffaattttii  oo  

ppeerr  ttoolllleerraannzzaa  ddii  ttaallii  aattttii  ccoommmmeessssii  ddaa  aallttrrii  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  

ssccuuoollaa  oo  uuffffiicciioo,,  ssuuii  qquuaallii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ffuunnzziioonnee,,  ssii  aabbbbiiaannoo  

ccoommppiittii  ddii  vviiggiillaannzzaa;;  

dd))  ppeerr  ggrraavvii  aattttii  ddii  iinnootttteemmppeerraannzzaa  aa  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiittttiimmee  ccoommmmeessssii  

ppuubbbblliiccaammeennttee  nneellll''eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii,,  oo  ppeerr  ccoonnccoorrssoo  nneeggllii  sstteessssii;;  

ee))  ppeerr  rriicchhiieessttee  oo  aacccceettttaazziioonnee  ddii  ccoommppeennssii  oo  bbeenneeffiiccii  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  

aaffffaarrii  ttrraattttaattii  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  sseerrvviizziioo;;  

ff))  ppeerr  ggrraavvii  aabbuussii  ddii  aauuttoorriittàà..  

AArrtt..  449999  --  RReecciiddiivvaa  

11..  IInn  ccaassoo  ddii  rreecciiddiivvaa  iinn  uunnaa  iinnffrraazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeellllaa  sstteessssaa  ssppeecciiee  ddii  

qquueellllaa  ppeerr  ccuuii  ssiiaa  ssttaattaa  iinnfflliittttaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeellll''aavvvveerrttiimmeennttoo  oo  ddeellllaa  

cceennssuurraa,,  vvaa  iinnfflliittttaa  rriissppeettttiivvaammeennttee  llaa  ssaannzziioonnee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ppiiùù  ggrraavvee  

ddii  qquueellllaa  pprreevviissttaa  ppeerr  ll''iinnffrraazziioonnee  ccoommmmeessssaa..  IInn  ccaassoo  ddii  rreecciiddiivvaa  iinn  uunnaa  

iinnffrraazziioonnee  ddeellllaa  tteessssaa  ssppeecciiee  ddii  qquueellllaa  ppeerr  llaa  qquuaallee  ssiiaa  ssttaattaa  iinnfflliittttaa  llaa  

ssaannzziioonnee  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  bb)),,  aallllaa  lleetttteerraa  cc))  oo  aallllaa  lleetttteerraa  dd))  ddeell  ccoommmmaa  22  

ddeellll''aarrttiiccoolloo  449922,,  vvaa  iinnfflliittttaa,,  rriissppeettttiivvaammeennttee,,  llaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ppeerr  llaa  

iinnffrraazziioonnee  ccoommmmeessssaa  nneellllaa  mmiissuurraa  mmaassssiimmaa;;  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ttaallee  mmiissuurraa  

mmaassssiimmaa  ssiiaa  ssttaattaa  ggiiàà  iirrrrooggaattaa,,  llaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ppeerr  ll''iinnffrraazziioonnee  

ccoommmmeessssaa  ppuuòò  eesssseerree  aauummeennttaattaa  ssiinnoo  aa  uunn  tteerrzzoo..  

AArrtt..  550000  --  AAsssseeggnnoo  aalliimmeennttaarree  
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11..  NNeell  ppeerriiooddoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''uuffffiicciioo  èè  ccoonncceessssoo  uunn  aasssseeggnnoo  aalliimmeennttaarree  

iinn  mmiissuurraa  ppaarrii  aallllaa  mmeettàà  ddeelllloo  ssttiippeennddiioo,,  oollttrree  aaggllii  aasssseeggnnii  ppeerr  ccaarriicchhii  ddii  

ffaammiigglliiaa..  

22..  LLaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeellll''aasssseeggnnoo  aalliimmeennttaarree  vvaa  ddiissppoossttaa  ddaallllaa  sstteessssaa  aauuttoorriittàà  

ccoommppeetteennttee  aadd  iinnfflliiggggeerree  llaa  ssaannzziioonnee..  

AArrtt..  550011  --  RRiiaabbiilliittaazziioonnee  

11..  TTrraassccoorrssii  dduuee  aannnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeellll''aattttoo  ccoonn  ccuuii  ffuu  iinnfflliittttaa  llaa  ssaannzziioonnee  

ddiisscciipplliinnaarree,,  iill  ddiippeennddeennttee  cchhee,,  aa  ggiiuuddiizziioo  ddeell  ccoommiittaattoo  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeell  sseerrvviizziioo,,  aabbbbiiaa  mmaanntteennuuttoo  ccoonnddoottttaa  mmeerriitteevvoollee,,  ppuuòò  cchhiieeddeerree  cchhee  ssiiaannoo  

rreessii  nnuullllii  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ssaannzziioonnee,,  eesscclluussaa  ooggnnii  eeffffiiccaacciiaa  rreettrrooaattttiivvaa..  

22..  IIll  tteerrmmiinnee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  èè  ffiissssaattoo  iinn  cciinnqquuee  aannnnii  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  cchhee  hhaa  

rriippoorrttaattoo  llaa  ssaannzziioonnee  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  449922,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttteerraa  dd))..  

  

SSeezziioonnee  IIII  --  CCoommppeetteennzzee,,  pprroovvvveeddiimmeennttii  ccaauutteellaarrii  ee  pprroocceedduurree  

AArrtt..  550022  --  CCeennssuurraa  ee  aavvvveerrttiimmeennttoo  

((aabbrrooggaattoo))..  

AArrtt..  550033  --  SSoossppeennssiioonnee  ddaallll''iinnsseeggnnaammeennttoo  oo  ddaallll''uuffffiicciioo    

ee  ddeessttiittuuzziioonnee  

((aabbrrooggaattoo))..  

AArrtt..  550044  --  RRiiccoorrssii  

((aabbrrooggaattoo))..  

AArrtt..  550055  --  PPrroovvvveeddiimmeennttii  ddii  rriiaabbiilliittaazziioonnee  

((aabbrrooggaattoo))..  

AArrtt..  550066  --  SSoossppeennssiioonnee  ccaauutteellaarree  ee  ssoossppeennssiioonnee    

ppeerr  eeffffeettttoo  ddii  ccoonnddaannnnaa  ppeennaallee  

((aabbrrooggaattoo))..  

AArrtt..  550077  --  RRiinnvviioo  

((aabbrrooggaattoo))..  
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AArrtt..  550088  --  IInnccoommppaattiibbiilliittàà  

11..  AAll  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  iimmppaarrttiirree  lleezziioonnii  pprriivvaattee  aadd  aalluunnnnii  

ddeell  pprroopprriioo  iissttiittuuttoo..  

22..  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee,,  oovvee  aassssuummaa  lleezziioonnii  pprriivvaattee,,  èè  tteennuuttoo  aadd  iinnffoorrmmaarree  iill  

ddiirreettttoorree  ddiiddaattttiiccoo  oo  iill  pprreessiiddee,,  aall  qquuaallee  ddeevvee  aallttrreessìì  ccoommuunniiccaarree  iill  nnoommee  

ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  llaa  lloorroo  pprroovveenniieennzzaa..    

33..  OOvvee  llee  eessiiggeennzzee  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  lloo  rriicchhiieeddaannoo,,  iill  ddiirreettttoorree  

ddiiddaattttiiccoo  oo  iill  pprreessiiddee  ppoossssoonnoo  vviieettaarree  ll''aassssuunnzziioonnee  ddii  lleezziioonnii  pprriivvaattee  oo  

iinntteerrddiirrnnee  llaa  ccoonnttiinnuuaazziioonnee,,  sseennttiittoo  iill  ccoonnssiigglliioo  ddii  cciirrccoolloo  oo  ddii  iissttiittuuttoo..  

44..  AAvvvveerrssoo  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  ddiirreettttoorree  ddiiddaattttiiccoo  oo  ddeell  pprreessiiddee  èè  

aammmmeessssoo  rriiccoorrssoo  aall  pprroovvvveeddiittoorree  aaggllii  ssttuuddii,,  cchhee  ddeecciiddee  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa,,  

sseennttiittoo  iill  ppaarreerree  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ssccoollaassttiiccoo  pprroovviinncciiaallee..  

55..  NNeessssuunn  aalluunnnnoo  ppuuòò  eesssseerree  ggiiuuddiiccaattoo  ddaall  ddoocceennttee  ddaall  qquuaallee  aabbbbiiaa  rriicceevvuuttoo  

lleezziioonnii  pprriivvaattee;;  ssoonnoo  nnuullllii  ggllii  ssccrruuttiinnii  oo  llee  pprroovvee  ddii  eessaammee  ssvvoollttiissii  iinn  

ccoonnttrraavvvveennzziioonnee  aa  ttaallee  ddiivviieettoo..  

66..  AAll  ppeerrssoonnaallee  iissppeettttiivvoo  ee  ddiirreettttiivvoo  èè  ffaattttoo  ddiivviieettoo  ddii  iimmppaarrttiirree  lleezziioonnii  

pprriivvaattee..  

77..  LL''uuffffiicciioo  ddii  ddoocceennttee,,  ddii  ddiirreettttoorree  ddiiddaattttiiccoo,,  ddii  pprreessiiddee,,  ddii  iissppeettttoorree  tteeccnniiccoo  

ee  ddii  ooggnnii  aallttrraa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  ppeerrssoonnaallee  pprreevviissttaa  ddaall  pprreesseennttee  ttiittoolloo  nnoonn  èè  

ccuummuullaabbiillee  ccoonn  aallttrroo  rraappppoorrttoo  ddii  iimmppiieeggoo  ppuubbbblliiccoo..  

88..  IIll  pprreeddeettttoo  ppeerrssoonnaallee  cchhee  aassssuummaa  aallttrroo  iimmppiieeggoo  ppuubbbblliiccoo  èè  tteennuuttoo  aa  ddaarrnnee  

iimmmmeeddiiaattaa  nnoottiizziiaa  aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

99..  LL''aassssuunnzziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  iimmppiieeggoo  iimmppoorrttaa  llaa  cceessssaazziioonnee  ddii  ddiirriittttoo  

ddaallll''iimmppiieeggoo  pprreecceeddeennttee,,  ssaallvvaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddii  

qquuiieesscceennzzaa  eevveennttuuaallmmeennttee  ssppeettttaannttee  aaii  sseennssii  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  vviiggoorree..  

1100..  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  ttiittoolloo  nnoonn  ppuuòò  eesseerrcciittaarree  aattttiivviittàà  

ccoommmmeerrcciiaallee,,  iinndduussttrriiaallee  ee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  nnee  ppuuòò  aassssuummeerree  oo  mmaanntteenneerree  

iimmppiieegghhii  aallllee  ddiippeennddeennzzee  ddii  pprriivvaattii  oo  aacccceettttaarree  ccaarriicchhee  iinn  ssoocciieettàà  

ccoossttiittuuiittee  aa  ffiinnee  ddii  lluuccrroo,,  ttrraannnnee  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  ccaarriicchhee  iinn  ssoocciieettàà  oodd  eennttii  

ppeerr  ii  qquuaallii  llaa  nnoommiinnaa  èè  rriisseerrvvaattaa  aalllloo  SSttaattoo  ee  ssiiaa  iinntteerrvveennuuttaa  

ll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee..    

1111..  IIll  ddiivviieettoo,,  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  1100,,  nnoonn  ssii  aapppplliiccaa  nneeii  ccaassii  ssii  ssoocciieettàà  

ccooooppeerraattiivvee..  

1122..  IIll  ppeerrssoonnaallee  cchhee  ccoonnttrraavvvveennggaa  aaii  ddiivviieettii  ppoossttii  nneell  ccoommmmaa  1100  vviieennee  

ddiiffffiiddaattoo  ddaall  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  oo  ccaappoo  ddeell  sseerrvviizziioo  cceennttrraallee  ccoommppeetteennttee  

oovvvveerroo  ddaall  pprroovvvveeddiittoorree  aaggllii  ssttuuddii  aa  cceessssaarree  ddaallllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  

iinnccoommppaattiibbiilliittàà..  

1133..  LL''ootttteemmppeerraannzzaa  aallllaa  ddiiffffiiddaa  nnoonn  pprreecclluuddee  ll''aazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree..  
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1144..  DDeeccoorrssii  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddiiffffiiddaa  sseennzzaa  cchhee  ll''iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ssiiaa  

cceessssaattaa,,  vviieennee  ddiissppoossttaa  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ccoonn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  ddiirreettttoorree  

ggeenneerraallee  oo  ccaappoo  ddeell  sseerrvviizziioo  cceennttrraallee  ccoommppeetteennttee,,  sseennttiittoo  iill  CCoonnssiigglliioo  

nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee,,  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  aappppaarrtteenneennttee  aaii  rruuoollii  

nnaazziioonnaallii;;  ccoonn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  pprroovvvveeddiittoorree  aaggllii  ssttuuddii,,  sseennttiittoo  iill  

ccoonnssiigglliioo  ssccoollaassttiiccoo  pprroovviinncciiaallee,,  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

mmaatteerrnnaa,,  eelleemmeennttaarree  ee  mmeeddiiaa  ee,,  sseennttiittoo  iill  CCoonnssiigglliioo  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  

ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee,,  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  ddeeggllii  iissttiittuuttii  ee  ssccuuoollee  ddii  

iissttrruuzziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree..  

1155..  AAll  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  èè  ccoonnsseennttiittoo,,  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ddiirreettttoorree  

ddiiddaattttiiccoo  oo  ddeell  pprreessiiddee,,  ll''eesseerrcciizziioo  ddii  lliibbeerree  pprrooffeessssiioonnii  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ddii  

pprreeggiiuuddiizziioo  aallll''aassssoollvviimmeennttoo  ddii  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aallllaa  ffuunnzziioonnee  

ddoocceennttee  ee  ssiiaannoo  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  ll''oorraarriioo  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  ee  ddii  sseerrvviizziioo..  

1166..  AAvvvveerrssoo  iill  ddiinniieeggoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  èè  aammmmeessssoo  rriiccoorrssoo  aall  pprroovvvveeddiittoorree  

aaggllii  ssttuuddii,,  cchhee  ddeecciiddee  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa..  

  
PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà    

ddii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  èè  ssttaattaa  aaggggiioorrnnaattaa    

ddaall  ccaappoo  VV  ddeell  DD..LLggss..  nn..  115500  ddeell  1155//1111//22000099  

  

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  2277  oottttoobbrree  22000099,,  nn..  115500                                

""AAttttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  44  mmaarrzzoo  22000099,,  nn..  1155,,  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oottttiimmiizzzzaazziioonnee  

ddeellllaa  pprroodduuttttiivviittàà  ddeell  llaavvoorroo  ppuubbbblliiccoo  ee  ddii  eeffffiicciieennzzaa  ee  ttrraassppaarreennzzaa    

ddeellllee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii..  ((0099GG00116644))""  
  

ppuubbbblliiccaattoo  nneellllaa  GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  ddeell  3311  oottttoobbrree  22000099,,  nn..  225544  --  SSuupppplleemmeennttoo  

OOrrddiinnaarriioo  nn..  119977  

  

CCAAPPOO  VV    

SSaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii    

AArrtt..  6677..    

OOggggeettttoo  ee  ffiinnaalliittàà    

11..  IInn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll''aarrttiiccoolloo  77  ddeellllaa  lleeggggee  44  mmaarrzzoo  22000099,,  nn..  1155,,  llee  ddiissppoossiizziioonnii  

ddeell  pprreesseennttee  CCaappoo  rreeccaannoo  mmooddiiffiicchhee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  iinn  rreellaazziioonnee  
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aaii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  22,,  ccoommmmaa  22,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  

116655  ddeell  22000011,,  aall  ffiinnee  ddii  ppootteennzziiaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  eeffffiicciieennzzaa  ddeeggllii  uuffffiiccii  ppuubbbblliiccii  

ee  ddii  ccoonnttrraassttaarree  ii  ffeennoommeennii  ddii  ssccaarrssaa  pprroodduuttttiivviittàà  eedd  aasssseenntteeiissmmoo..  

22..  RReessttaa  ffeerrmmaa  llaa  ddeevvoolluuzziioonnee  aall  ggiiuuddiiccee  oorrddiinnaarriioo  ddeellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  rreellaattiivvee  

aall  pprroocceeddiimmeennttoo  ee  aallllee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  6633  ddeell  

ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  116655  ddeell  22000011..    

  

  

  

AArrtt..  6688..    

AAmmbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee,,  ccooddiiccee  ddiisscciipplliinnaarree,,  pprroocceedduurree  ddii  ccoonncciilliiaazziioonnee    

11..  LL''aarrttiiccoolloo  5555  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  116655,,  ee''  ssoossttiittuuiittoo  ddaall  

sseegguueennttee::  

22..  ««AArrtt..  5555  ((RReessppoonnssaabbiilliittàà,,  iinnffrraazziioonnii  ee  ssaannzziioonnii,,  pprroocceedduurree  ccoonncciilliiaattiivvee))..  --  11..  LLee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ee  ddii  qquueellllii  sseegguueennttii,,  ffiinnoo  aallll''aarrttiiccoolloo  5555--

ooccttiieess,,  ccoossttiittuuiissccoonnoo  nnoorrmmee  iimmppeerraattiivvee,,  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  

11333399  ee  11441199,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa,,  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee,,  ee  ssii  aapppplliiccaannoo  aaii  rraappppoorrttii  ddii  

llaavvoorroo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  22,,  ccoommmmaa  22,,  aallllee  ddiippeennddeennzzee  ddeellllee  

aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  22..  

FFeerrmmaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee,,  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  

ppeennaallee  ee  ccoonnttaabbiillee,,  aaii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ssii  aapppplliiccaa  

ll''aarrttiiccoolloo  22110066  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee..  SSaallvvoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllee  ddiissppoossiizziioonnii  

ddeell  pprreesseennttee  CCaappoo,,  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddeellllee  iinnffrraazziioonnii  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ssaannzziioonnii  ee''  

ddeeffiinniittaa  ddaaii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii..  LLaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  

ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ddiisscciipplliinnaarree,,  rreeccaannttee  ll''iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  

pprreeddeettttee  iinnffrraazziioonnii  ee  rreellaattiivvee  ssaannzziioonnii,,  eeqquuiivvaallee  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  aallllaa  ssuuaa  

aaffffiissssiioonnee  aallll''iinnggrreessssoo  ddeellllaa  sseeddee  ddii  llaavvoorroo..  

33..  LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  nnoonn  ppuuòò  iissttiittuuiirree  pprroocceedduurree  ddii  iimmppuuggnnaazziioonnee  

ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii..  RReessttaa  ssaallvvaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  ddiisscciipplliinnaarree  

mmeeddiiaannttee  ii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  pprroocceedduurree  ddii  ccoonncciilliiaazziioonnee  nnoonn  oobbbblliiggaattoorriiaa,,  

ffuuoorrii  ddeeii  ccaassii  ppeerr  ii  qquuaallii  ee''  pprreevviissttaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeell  

lliicceennzziiaammeennttoo,,  ddaa  iinnssttaauurraarrssii  ee  ccoonncclluuddeerrssii  eennttrroo  uunn  tteerrmmiinnee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  

aa  ttrreennttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll''aaddddeebbiittoo  ee  ccoommuunnqquuee  pprriimmaa  

ddeellll''iirrrrooggaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee..  LLaa  ssaannzziioonnee  ccoonnccoorrddeemmeennttee  ddeetteerrmmiinnaattaa  

aallll''eessiittoo  ddii  ttaallii  pprroocceedduurree  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ddii  ssppeecciiee  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  
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pprreevviissttaa,,  ddaallllaa  lleeggggee  oo  ddaall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo,,  ppeerr  ll''iinnffrraazziioonnee  ppeerr  llaa  qquuaallee  

ssii  pprroocceeddee  ee  nnoonn  ee''  ssooggggeettttaa  aadd  iimmppuuggnnaazziioonnee..  II  tteerrmmiinnii  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  

ddiisscciipplliinnaarree  rreessttaannoo  ssoossppeessii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  

ccoonncciilliiaattiivvaa  ee  rriipprreennddoonnoo  aa  ddeeccoorrrreerree  nneell  ccaassoo  ddii  ccoonncclluussiioonnee  ccoonn  eessiittoo  

nneeggaattiivvoo..  IIll  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  ddeeffiinniissccee  ggllii  aattttii  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  

ccoonncciilliiaattiivvaa  cchhee  nnee  ddeetteerrmmiinnaannoo  ll''iinniizziioo  ee  llaa  ccoonncclluussiioonnee..  

44..  FFeerrmmoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneellll''aarrttiiccoolloo  2211,,  ppeerr  llee  iinnffrraazziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  

aassccrriivviibbiillii  aall  ddiirriiggeennttee  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  5555--bbiiss,,  ccoommmmaa  77,,  ee  5555--sseexxiieess,,  

ccoommmmaa  33,,  ssii  aapppplliiccaannoo,,  oovvee  nnoonn  ddiivveerrssaammeennttee  ssttaabbiilliittoo  ddaall  ccoonnttrraattttoo  

ccoolllleettttiivvoo,,  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  44  ddeell  pprreeddeettttoo  aarrttiiccoolloo  5555--bbiiss,,  mmaa  

llee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ssoonnoo  aaddoottttaattee  ddaall  ddiirriiggeennttee  

ggeenneerraallee  oo  ttiittoollaarree  ddii  iinnccaarriiccoo  ccoonnffeerriittoo  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  1199,,  ccoommmmaa  33..»»..    

AArrtt..  6699..    

DDiissppoossiizziioonnii  rreellaattiivvee  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree    

11..  DDooppoo  ll''aarrttiiccoolloo  5555  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  116655  ddeell  22000011  ssoonnoo  iinnsseerriittii  ii  

sseegguueennttii::  

««AArrtt..  5555--bbiiss  ((FFoorrmmee  ee  tteerrmmiinnii  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree))..  ––    

11..  PPeerr  llee  iinnffrraazziioonnii  ddii  mmiinnoorree  ggrraavviittàà,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ee''  pprreevviissttaa  ll''iirrrrooggaazziioonnee  ddii  

ssaannzziioonnii  ssuuppeerriioorrii  aall  rriimmpprroovveerroo  vveerrbbaallee  eedd  iinnffeerriioorrii  aallllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  

sseerrvviizziioo  ccoonn  pprriivvaazziioonnee  ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ppeerr  ppiiùù  ddii  ddiieeccii  ggiioorrnnii,,  iill  

pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree,,  ssee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  hhaa  qquuaalliiffiiccaa  

ddiirriiggeennzziiaallee,,  ssii  ssvvoollggee  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  ccoommmmaa  22..  QQuuaannddoo  iill  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  nnoonn  hhaa  qquuaalliiffiiccaa  ddiirriiggeennzziiaallee  oo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  

llee  iinnffrraazziioonnii  ppuunniibbiillii  ccoonn  ssaannzziioonnii  ppiiùù  ggrraavvii  ddii  qquueellllee  iinnddiiccaattee  nneell  pprriimmoo  

ppeerriiooddoo,,  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ssii  ssvvoollggee  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  

ccoommmmaa  44..  AAllllee  iinnffrraazziioonnii  ppeerr  llee  qquuaallii  ee''  pprreevviissttoo  iill  rriimmpprroovveerroo  vveerrbbaallee  ssii  

aapppplliiccaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ssttaabbiilliittaa  ddaall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo..  

22..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee,,  ccoonn  qquuaalliiffiiccaa  ddiirriiggeennzziiaallee,,  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  iinn  ccuuii  iill  

ddiippeennddeennttee  llaavvoorraa,,  aanncchhee  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  ccoommaannddoo  oo  ddii  ffuuoorrii  rruuoolloo,,  

qquuaannddoo  hhaa  nnoottiizziiaa  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  ppuunniibbiillii  ccoonn  ttaalluunnaa  ddeellllee  ssaannzziioonnii  

ddiisscciipplliinnaarrii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  pprriimmoo  ppeerriiooddoo,,  sseennzzaa  iinndduuggiioo  ee  ccoommuunnqquuee  

nnoonn  oollttrree  vveennttii  ggiioorrnnii  ccoonntteessttaa  ppeerr  iissccrriittttoo  ll''aaddddeebbiittoo  aall  ddiippeennddeennttee  

mmeeddeessiimmoo  ee  lloo  ccoonnvvooccaa  ppeerr  iill  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  aa  ssuuaa  ddiiffeessaa,,  ccoonn  ll''eevveennttuuaallee  

aassssiisstteennzzaa  ddii  uunn  pprrooccuurraattoorree  oovvvveerroo  ddii  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellll''aassssoocciiaazziioonnee  

ssiinnddaaccaallee  ccuuii  iill  llaavvoorraattoorree  aaddeerriissccee  oo  ccoonnffeerriissccee  mmaannddaattoo,,  ccoonn  uunn  pprreeaavvvviissoo  

ddii  aallmmeennoo  ddiieeccii  ggiioorrnnii..  EEnnttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ffiissssaattoo,,  iill  ddiippeennddeennttee  ccoonnvvooccaattoo,,  ssee  
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nnoonn  iinntteennddee  pprreesseennttaarrssii,,  ppuuòò  iinnvviiaarree  uunnaa  mmeemmoorriiaa  ssccrriittttaa  oo,,  iinn  ccaassoo  ddii  

ggrraavvee  eedd  ooggggeettttiivvoo  iimmppeeddiimmeennttoo,,  ffoorrmmuullaarree  mmoottiivvaattaa  iissttaannzzaa  ddii  rriinnvviioo  ddeell  

tteerrmmiinnee  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ssuuaa  ddiiffeessaa..  DDooppoo  ll''eesspplleettaammeennttoo  ddeellll''eevveennttuuaallee  

uulltteerriioorree  aattttiivviittàà  iissttrruuttttoorriiaa,,  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ccoonncclluuddee  iill  

pprroocceeddiimmeennttoo,,  ccoonn  ll''aattttoo  ddii  aarrcchhiivviiaazziioonnee  oo  ddii  iirrrrooggaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee,,  

eennttrroo  sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll''aaddddeebbiittoo..  IInn  ccaassoo  ddii  

ddiiffffeerriimmeennttoo  ssuuppeerriioorree  aa  ddiieeccii  ggiioorrnnii  ddeell  tteerrmmiinnee  aa  ddiiffeessaa,,  ppeerr  

iimmppeeddiimmeennttoo  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  ee''  pprroorrooggaattoo  iinn  mmiissuurraa  ccoorrrriissppoonnddeennttee..  IIll  ddiiffffeerriimmeennttoo  ppuuòò  

eesssseerree  ddiissppoossttoo  ppeerr  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  LLaa  

vviioollaazziioonnee  ddeeii  tteerrmmiinnii  ssttaabbiilliittii  nneell  pprreesseennttee  ccoommmmaa  ccoommppoorrttaa,,  ppeerr  

ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallll''aazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  oovvvveerroo,,  ppeerr  iill  

ddiippeennddeennttee,,  ddaallll''eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ddiiffeessaa..  

33..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  ssee  nnoonn  hhaa  qquuaalliiffiiccaa  ddiirriiggeennzziiaallee  oovvvveerroo  ssee  llaa  

ssaannzziioonnee  ddaa  aapppplliiccaarree  ee''  ppiiùù  ggrraavvee  ddii  qquueellllee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  pprriimmoo  

ppeerriiooddoo,,  ttrraassmmeettttee  ggllii  aattttii,,  eennttrroo  cciinnqquuee  ggiioorrnnii  ddaallllaa  nnoottiizziiaa  ddeell  ffaattttoo,,  

aallll''uuffffiicciioo  iinnddiivviidduuaattoo  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  44,,  ddaannddoonnee  ccoonntteessttuuaallee  

ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll''iinntteerreessssaattoo..  

44..  CCiiaassccuunnaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  sseeccoonnddoo  iill  pprroopprriioo  oorrddiinnaammeennttoo,,  iinnddiivviidduuaa  

ll''uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  ppeerr  ii  pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  11,,  

sseeccoonnddoo  ppeerriiooddoo..  IIll  pprreeddeettttoo  uuffffiicciioo  ccoonntteessttaa  ll''aaddddeebbiittoo  aall  ddiippeennddeennttee,,  lloo  

ccoonnvvooccaa  ppeerr  iill  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  aa  ssuuaa  ddiiffeessaa,,  iissttrruuiissccee  ee  ccoonncclluuddee  iill  

pprroocceeddiimmeennttoo  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell  ccoommmmaa  22,,  mmaa,,  ssee  llaa  ssaannzziioonnee  ddaa  

aapppplliiccaarree  ee''  ppiiùù  ggrraavvee  ddii  qquueellllee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  pprriimmoo  ppeerriiooddoo,,  ccoonn  

aapppplliiccaazziioonnee  ddii  tteerrmmiinnii  ppaarrii  aall  ddooppppiioo  ddii  qquueellllii  iivvii  ssttaabbiilliittii  ee  ssaallvvaa  

ll''eevveennttuuaallee  ssoossppeennssiioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  5555--tteerr..  IIll  tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  

ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll''aaddddeebbiittoo  ddeeccoorrrree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceezziioonnee  ddeeggllii  aattttii  

ttrraassmmeessssii  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  33  oovvvveerroo  ddaallllaa  ddaattaa  nneellllaa  qquuaallee  ll''uuffffiicciioo  hhaa  

aallttrriimmeennttii  aaccqquuiissiittoo  nnoottiizziiaa  ddeellll''iinnffrraazziioonnee,,  mmeennttrree  llaa  ddeeccoorrrreennzzaa  ddeell  

tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  rreessttaa  ccoommuunnqquuee  ffiissssaattaa  aallllaa  

ddaattaa  ddii  pprriimmaa  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllaa  nnoottiizziiaa  ddeellll''iinnffrraazziioonnee,,  aanncchhee  ssee  aavvvveennuuttaa  

ddaa  ppaarrttee  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  iinn  ccuuii  iill  ddiippeennddeennttee  llaavvoorraa..  LLaa  

vviioollaazziioonnee  ddeeii  tteerrmmiinnii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  ccoommmmaa  ccoommppoorrttaa,,  ppeerr  

ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallll''aazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  oovvvveerroo,,  ppeerr  iill  

ddiippeennddeennttee,,  ddaallll''eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ddiiffeessaa..  

55..  OOggnnii  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  ddiippeennddeennttee,,  nneellll''aammbbiittoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  

ddiisscciipplliinnaarree,,  ee''  eeffffeettttuuaattaa  ttrraammiittee  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa,,  nneell  ccaassoo  iinn  

ccuuii  iill  ddiippeennddeennttee  ddiissppoonnee  ddii  iiddoonneeaa  ccaasseellllaa  ddii  ppoossttaa,,  oovvvveerroo  ttrraammiittee  

ccoonnsseeggnnaa  aa  mmaannoo..  PPeerr  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ssuucccceessssiivvee  aallllaa  ccoonntteessttaazziioonnee  

ddeellll''aaddddeebbiittoo,,  iill  ddiippeennddeennttee  ppuuòò  iinnddiiccaarree,,  aallttrreessìì,,  uunn  nnuummeerroo  ddii  ffaaxx,,  ddii  ccuuii  
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eeggllii  oo  iill  ssuuoo  pprrooccuurraattoorree  aabbbbiiaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà..  IInn  aalltteerrnnaattiivvaa  aallll''uussoo  ddeellllaa  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  oo  ddeell  ffaaxx  eedd  aallttrreessìì  ddeellllaa  ccoonnsseeggnnaa  aa  mmaannoo,,  llee  

ccoommuunniiccaazziioonnii  ssoonnoo  eeffffeettttuuaattee  ttrraammiittee  rraaccccoommaannddaattaa  ppoossttaallee  ccoonn  rriicceevvuuttaa  

ddii  rriittoorrnnoo..  IIll  ddiippeennddeennttee  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  aaggllii  aattttii  iissttrruuttttoorrii  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo..  EE''  eesscclluussaa  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddii  tteerrmmiinnii  ddiivveerrssii  oo  uulltteerriioorrii  

rriissppeettttoo  aa  qquueellllii  ssttaabbiilliittii  nneell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo..  

66..  NNeell  ccoorrssoo  ddeellll''iissttrruuttttoorriiaa,,  iill  ccaappoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  oo  ll''uuffffiicciioo  ppeerr  ii  

pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ppoossssoonnoo  aaccqquuiissiirree  ddaa  aallttrree  aammmmiinniissttrraazziioonnii  

ppuubbbblliicchhee  iinnffoorrmmaazziioonnii  oo  ddooccuummeennttii  rriilleevvaannttii  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo..  LLaa  pprreeddeettttaa  aattttiivviittàà  iissttrruuttttoorriiaa  nnoonn  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  

ssoossppeennssiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  nnee''  iill  ddiiffffeerriimmeennttoo  ddeeii  rreellaattiivvii  tteerrmmiinnii..  

77..  IIll  llaavvoorraattoorree  ddiippeennddeennttee  oo  iill  ddiirriiggeennttee,,  aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  sstteessssaa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddeellll''iinnccoollppaattoo  oo  aadd  uunnaa  ddiivveerrssaa,,  cchhee,,  eesssseennddoo  aa  

ccoonnoosscceennzzaa  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  uuffffiicciioo  oo  ddii  sseerrvviizziioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriilleevvaannttii  ppeerr  

uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  iinn  ccoorrssoo,,  rriiffiiuuttaa,,  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo,,  llaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  rriicchhiieessttaa  ddaallll''aauuttoorriittàà  ddiisscciipplliinnaarree  pprroocceeddeennttee  oovvvveerroo  rreennddee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaallssee  oo  rreettiicceennttii,,  ee''  ssooggggeettttoo  aallll''aapppplliiccaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  

ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeellllaa  

ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ccoonn  pprriivvaazziioonnee  ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee,,  ccoommmmiissuurraattaa  

aallllaa  ggrraavviittàà  ddeellll''iilllleecciittoo  ccoonntteessttaattoo  aall  ddiippeennddeennttee,,  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  

qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii..  

88..  IInn  ccaassoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  aa  qquuaalluunnqquuee  ttiittoolloo,,  iinn  uunn''aallttrraa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppuubbbblliiccaa,,  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ee''  aavvvviiaattoo  oo  

ccoonncclluussoo  oo  llaa  ssaannzziioonnee  ee''  aapppplliiccaattaa  pprreessssoo  qquueesstt''uullttiimmaa..  IInn  ttaallii  ccaassii  ii  tteerrmmiinnii  

ppeerr  llaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll''aaddddeebbiittoo  oo  ppeerr  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  

ssee  aannccoorraa  ppeennddeennttii,,  ssoonnoo  iinntteerrrroottttii  ee  rriipprreennddoonnoo  aa  ddeeccoorrrreerree  aallllaa  ddaattaa  ddeell  

ttrraassffeerriimmeennttoo..  

99..  IInn  ccaassoo  ddii  ddiimmiissssiioonnii  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  ssee  ppeerr  ll''iinnffrraazziioonnee  ccoommmmeessssaa  ee''  

pprreevviissttaa  llaa  ssaannzziioonnee  ddeell  lliicceennzziiaammeennttoo  oo  ssee  ccoommuunnqquuee  ee''  ssttaattaa  ddiissppoossttaa  llaa  

ssoossppeennssiioonnee  ccaauutteellaarree  ddaall  sseerrvviizziioo,,  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  hhaa  

eegguuaallmmeennttee  ccoorrssoo  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ee  llee  

ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee  ssoonnoo  aassssuunnttee  aaii  ffiinnii  ddeeggllii  eeffffeettttii  ggiiuurriiddiiccii  nnoonn  

pprreecclluussii  ddaallllaa  cceessssaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  

AArrtt..  5555--tteerr  ((RRaappppoorrttii  ffrraa  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ee  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeennaallee))..  ––    

11..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree,,  cchhee  aabbbbiiaa  aadd  ooggggeettttoo,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee,,  ffaattttii  

iinn  rreellaazziioonnee  aaii  qquuaallii  pprroocceeddee  ll''aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  ee''  pprroosseegguuiittoo  ee  ccoonncclluussoo  

aanncchhee  iinn  ppeennddeennzzaa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeennaallee..  PPeerr  llee  iinnffrraazziioonnii  ddii  mmiinnoorree  

ggrraavviittàà,,  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  5555--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,  pprriimmoo  ppeerriiooddoo,,  nnoonn  ee''  aammmmeessssaa  

llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  PPeerr  llee  iinnffrraazziioonnii  ddii  mmaaggggiioorree  ggrraavviittàà,,  ddii  
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ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  5555--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,  sseeccoonnddoo  ppeerriiooddoo,,  ll''uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee,,  nneeii  

ccaassii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  ccoommpplleessssiittàà  ddeellll''aacccceerrttaammeennttoo  ddeell  ffaattttoo  aaddddeebbiittaattoo  aall  

ddiippeennddeennttee  ee  qquuaannddoo  aallll''eessiittoo  ddeellll''iissttrruuttttoorriiaa  nnoonn  ddiissppoonnee  ddii  eelleemmeennttii  

ssuuffffiicciieennttii  aa  mmoottiivvaarree  ll''iirrrrooggaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee,,  ppuuòò  ssoossppeennddeerree  iill  

pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ffiinnoo  aall  tteerrmmiinnee  ddii  qquueelllloo  ppeennaallee,,  ssaallvvaa  llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aaddoottttaarree  llaa  ssoossppeennssiioonnee  oo  aallttrrii  ssttrruummeennttii  ccaauutteellaarrii  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeell  ddiippeennddeennttee..  

22..  SSee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree,,  nnoonn  ssoossppeessoo,,  ssii  ccoonncclluuddee  ccoonn  ll''iirrrrooggaazziioonnee  

ddii  uunnaa  ssaannzziioonnee  ee,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeennaallee  vviieennee  ddeeffiinniittoo  

ccoonn  uunnaa  sseenntteennzzaa  iirrrreevvooccaabbiillee  ddii  aassssoolluuzziioonnee  cchhee  rriiccoonnoossccee  cchhee  iill  ffaattttoo  

aaddddeebbiittaattoo  aall  ddiippeennddeennttee  nnoonn  ssuussssiissttee  oo  nnoonn  ccoossttiittuuiissccee  iilllleecciittoo  ppeennaallee  oo  

cchhee  iill  ddiippeennddeennttee  mmeeddeessiimmoo  nnoonn  lloo  hhaa  ccoommmmeessssoo,,  ll''aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee,,  

aadd  iissttaannzzaa  ddii  ppaarrttee  ddaa  pprrooppoorrssii  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  ddeeccaaddeennzzaa  ddii  sseeii  mmeessii  

ddaallll''iirrrreevvooccaabbiilliittàà  ddeellllaa  pprroonnuunncciiaa  ppeennaallee,,  rriiaapprree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  

ddiisscciipplliinnaarree  ppeerr  mmooddiiffiiccaarrnnee  oo  ccoonnffeerrmmaarrnnee  ll''aattttoo  ccoonncclluussiivvoo  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll''eessiittoo  ddeell  ggiiuuddiizziioo  ppeennaallee..  

33..  SSee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ssii  ccoonncclluuddee  ccoonn  ll''aarrcchhiivviiaazziioonnee  eedd  iill  

pprroocceessssoo  ppeennaallee  ccoonn  uunnaa  sseenntteennzzaa  iirrrreevvooccaabbiillee  ddii  ccoonnddaannnnaa,,  ll''aauuttoorriittàà  

ccoommppeetteennttee  rriiaapprree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ppeerr  aaddeegguuaarree  llee  

ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee  aallll''eessiittoo  ddeell  ggiiuuddiizziioo  ppeennaallee..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  

ddiisscciipplliinnaarree  ee''  rriiaappeerrttoo,,  aallttrreessìì,,  ssee  ddaallllaa  sseenntteennzzaa  iirrrreevvooccaabbiillee  ddii  ccoonnddaannnnaa  

rriissuullttaa  cchhee  iill  ffaattttoo  aaddddeebbiittaabbiillee  aall  ddiippeennddeennttee  iinn  sseeddee  ddiisscciipplliinnaarree  ccoommppoorrttaa  

llaa  ssaannzziioonnee  ddeell  lliicceennzziiaammeennttoo,,  mmeennttrree  nnee  ee''  ssttaattaa  aapppplliiccaattaa  uunnaa  ddiivveerrssaa..  44..  

NNeeii  ccaassii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  11,,  22  ee  33  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ee'',,  

rriissppeettttiivvaammeennttee,,  rriipprreessoo  oo  rriiaappeerrttoo  eennttrroo  sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ddeell  

llaavvoorraattoorree  oovvvveerroo  ddaallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellll''iissttaannzzaa  ddii  rriiaappeerrttuurraa  eedd  ee''  

ccoonncclluussoo  eennttrroo  cceennttoottttaannttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  rriipprreessaa  oo  ddaallllaa  rriiaappeerrttuurraa..  LLaa  

rriipprreessaa  oo  llaa  rriiaappeerrttuurraa  aavvvveennggoonnoo  mmeeddiiaannttee  iill  rriinnnnoovvoo  ddeellllaa  ccoonntteessttaazziioonnee  

ddeellll''aaddddeebbiittoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll''aauuttoorriittàà  ddiisscciipplliinnaarree  ccoommppeetteennttee  eedd  iill  

pprroocceeddiimmeennttoo  pprroosseegguuee  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneellll''aarrttiiccoolloo  5555--bbiiss..  AAii  ffiinnii  

ddeellllee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee,,  ll''aauuttoorriittàà  pprroocceeddeennttee,,  nneell  pprroocceeddiimmeennttoo  

ddiisscciipplliinnaarree  rriipprreessoo  oo  rriiaappeerrttoo,,  aapppplliiccaa  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  665533,,  

ccoommmmii  11  eedd  11--bbiiss,,  ddeell  ccooddiiccee  ddii  pprroocceedduurraa  ppeennaallee..  

        AArrtt..  5555--qquuaatteerr  ((LLiicceennzziiaammeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree))..  ––    

11..  FFeerrmmaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  tteemmaa  ddii  lliicceennzziiaammeennttoo  ppeerr  ggiiuussttaa  ccaauussaa  oo  ppeerr  

ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo  ee  ssaallvvee  uulltteerriioorrii  iippootteessii  pprreevviissttee  ddaall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo,,  

ssii  aapppplliiccaa  ccoommuunnqquuee  llaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeell  lliicceennzziiaammeennttoo  nneeii  

sseegguueennttii  ccaassii::  
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aa))  ffaallssaa  aatttteessttaazziioonnee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  iinn  sseerrvviizziioo,,  mmeeddiiaannttee  ll''aalltteerraazziioonnee  ddeeii  

ssiisstteemmii  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  oo  ccoonn  aallttrree  mmooddaalliittàà  ffrraauuddoolleennttee,,  

oovvvveerroo  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  ddeellll''aasssseennzzaa  ddaall  sseerrvviizziioo  mmeeddiiaannttee  uunnaa  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmeeddiiccaa  ffaallssaa  oo  cchhee  aatttteessttaa  ffaallssaammeennttee  uunnoo  ssttaattoo  ddii  

mmaallaattttiiaa;;  

bb))  aasssseennzzaa  pprriivvaa  ddii  vvaalliiddaa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  ggiioorrnnii,,  aanncchhee  

nnoonn  ccoonnttiinnuuaattiivvii,,  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  nneellll''aarrccoo  ddii  uunn  bbiieennnniioo  oo  ccoommuunnqquuee  

ppeerr  ppiiùù  ddii  sseettttee  ggiioorrnnii  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  uullttiimmii  ddiieeccii  aannnnii  oovvvveerroo  mmaannccaattaa  

rriipprreessaa  ddeell  sseerrvviizziioo,,  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattaa,,  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  

ffiissssaattoo  ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

cc))  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  rriiffiiuuttoo  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddiissppoossttoo  ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  

ppeerr  mmoottiivvaattee  eessiiggeennzzee  ddii  sseerrvviizziioo;;  

dd))  ffaallssiittàà  ddooccuummeennttaallii  oo  ddiicchhiiaarraattiivvee  ccoommmmeessssee  aaii  ffiinnii  oo  iinn  ooccccaassiioonnee  

ddeellll''iinnssttaauurraazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  oovvvveerroo  ddii  pprrooggrreessssiioonnii  ddii  

ccaarrrriieerraa;;  

ee))  rreeiitteerraazziioonnee  nneellll''aammbbiieennttee  ddii  llaavvoorroo  ddii  ggrraavvii  ccoonnddoottttee  aaggggrreessssiivvee  oo  

mmoolleessttee  oo  mmiinnaacccciioossee  oo  iinnggiiuurriioossee  oo  ccoommuunnqquuee  lleessiivvee  ddeellll''oonnoorree  ee  

ddeellllaa  ddiiggnniittàà  ppeerrssoonnaallee  aallttrruuii;;  

ff))  ccoonnddaannnnaa  ppeennaallee  ddeeffiinniittiivvaa,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  qquuaallee  ee''  pprreevviissttaa  

ll''iinntteerrddiizziioonnee  ppeerrppeettuuaa  ddaaii  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii  oovvvveerroo  ll''eessttiinnzziioonnee,,  

ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattaa,,  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  

22..  IIll  lliicceennzziiaammeennttoo  iinn  sseeddee  ddiisscciipplliinnaarree  ee''  ddiissppoossttoo,,  aallttrreessìì,,  nneell  ccaassoo  ddii  

pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa,,  rriiffeerriibbiillee  aadd  uunn  aarrccoo  tteemmppoorraallee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  

bbiieennnniioo,,  ppeerr  llaa  qquuaallee  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ffoorrmmuullaa,,  aaii  sseennssii  

ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  ee  ccoonnttrraattttuuaallii  ccoonncceerrnneennttii  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  

ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  

iinnssuuffffiicciieennttee  rreennddiimmeennttoo  ee  qquueessttoo  ee''  ddoovvuuttoo  aallllaa  rreeiitteerraattaa  vviioollaazziioonnee  ddeeggllii  

oobbbblliigghhii  ccoonncceerrnneennttii  llaa  pprreessttaazziioonnee  sstteessssaa,,  ssttaabbiilliittii  ddaa  nnoorrmmee  lleeggiissllaattiivvee  oo  

rreeggoollaammeennttaarrii,,  ddaall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  oo  iinnddiivviidduuaallee,,  ddaa  aattttii  ee  

pprroovvvveeddiimmeennttii  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  oo  ddaaii  ccooddiiccii  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  5544..  

33..  NNeeii  ccaassii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerree  aa)),,  dd)),,  ee))  eedd  ff)),,  iill  lliicceennzziiaammeennttoo  ee''  sseennzzaa  

pprreeaavvvviissoo..  

        AArrtt..  5555--qquuiinnqquuiieess  ((FFaallssee  aatttteessttaazziioonnii  oo  cceerrttiiffiiccaazziioonnii))..  ––    

11..  FFeerrmmoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  ccooddiiccee  ppeennaallee,,  iill  llaavvoorraattoorree  ddiippeennddeennttee  ddii  uunnaa  

ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  aatttteessttaa  ffaallssaammeennttee  llaa  pprroopprriiaa  pprreesseennzzaa  iinn  

sseerrvviizziioo,,  mmeeddiiaannttee  ll''aalltteerraazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  oo  

ccoonn  aallttrree  mmooddaalliittàà  ffrraauuddoolleennttee,,  oovvvveerroo  ggiiuussttiiffiiccaa  ll''aasssseennzzaa  ddaall  sseerrvviizziioo  
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mmeeddiiaannttee  uunnaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmeeddiiccaa  ffaallssaa  oo  ffaallssaammeennttee  aatttteessttaannttee  uunnoo  ssttaattoo  

ddii  mmaallaattttiiaa  ee''  ppuunniittoo  ccoonn  llaa  rreecclluussiioonnee  ddaa  uunnoo  aa  cciinnqquuee  aannnnii  ee  ccoonn  llaa  mmuullttaa  

ddaa  eeuurroo  440000  aadd  eeuurroo  11..660000..  LLaa  mmeeddeessiimmaa  ppeennaa  ssii  aapppplliiccaa  aall  mmeeddiiccoo  ee  aa  

cchhiiuunnqquuee  aallttrroo  ccoonnccoorrrree  nneellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddeell  ddeelliittttoo..  

22..  NNeeii  ccaassii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  iill  llaavvoorraattoorree,,  ffeerrmmee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeennaallee  ee  

ddiisscciipplliinnaarree  ee  llee  rreellaattiivvee  ssaannzziioonnii,,  ee''  oobbbblliiggaattoo  aa  rriissaarrcciirree  iill  ddaannnnoo  

ppaattrriimmoonniiaallee,,  ppaarrii  aall  ccoommppeennssoo  ccoorrrriissppoossttoo  aa  ttiittoolloo  ddii  rreettrriibbuuzziioonnee  nneeii  

ppeerriiooddii  ppeerr  ii  qquuaallii  ssiiaa  aacccceerrttaattaa  llaa  mmaannccaattaa  pprreessttaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  iill  ddaannnnoo  

aallll''iimmmmaaggiinnee  ssuubbiittii  ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

33..  LLaa  sseenntteennzzaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddii  ccoonnddaannnnaa  oo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ppeennaa  ppeerr  iill  

ddeelliittttoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ccoommppoorrttaa,,  ppeerr  iill  mmeeddiiccoo,,  llaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  

ddeellllaa  rraaddiiaazziioonnee  ddaallll''aallbboo  eedd  aallttrreessìì,,  ssee  ddiippeennddeennttee  ddii  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  

ssaanniittaarriiaa  ppuubbbblliiccaa  oo  ssee  ccoonnvveennzziioonnaattoo  ccoonn  iill  sseerrvviizziioo  ssaanniittaarriioo  nnaazziioonnaallee,,  iill  

lliicceennzziiaammeennttoo  ppeerr  ggiiuussttaa  ccaauussaa  oo  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallllaa  ccoonnvveennzziioonnee..  LLee  

mmeeddeessiimmee  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ssii  aapppplliiccaannoo  ssee  iill  mmeeddiiccoo,,  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll''aasssseennzzaa  ddaall  sseerrvviizziioo,,  rriillaasscciiaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnii  cchhee  aatttteessttaannoo  ddaattii  cclliinniiccii  nnoonn  

ddiirreettttaammeennttee  ccoonnssttaattaattii  nnee''  ooggggeettttiivvaammeennttee  ddooccuummeennttaattii..  

        AArrtt..  5555--sseexxiieess  ((RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarree  ppeerr  ccoonnddoottttee  pprreeggiiuuddiizziieevvoollii  ppeerr  
ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  lliimmiittaazziioonnee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellll''aazziioonnee  

ddiisscciipplliinnaarree))..  ––    

11..  LLaa  ccoonnddaannnnaa  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  aall  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeell  ddaannnnoo  

ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  vviioollaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  llaavvoorraattoorree  ddiippeennddeennttee,,  ddeeggllii  

oobbbblliigghhii  ccoonncceerrnneennttii  llaa  pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa,,  ssttaabbiilliittii  ddaa  nnoorrmmee  

lleeggiissllaattiivvee  oo  rreeggoollaammeennttaarrii,,  ddaall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  oo  iinnddiivviidduuaallee,,  ddaa  aattttii  ee  

pprroovvvveeddiimmeennttii  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  oo  ddaaii  ccooddiiccii  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  5544,,  ccoommppoorrttaa  ll''aapppplliiccaazziioonnee  nneeii  ssuuooii  

ccoonnffrroonnttii,,  oovvee  ggiiàà  nnoonn  rriiccoorrrraannoo  ii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddii  uunn''aallttrraa  

ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree,,  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ccoonn  pprriivvaazziioonnee  ddeellllaa  

rreettrriibbuuzziioonnee  ddaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  ttrree  ggiioorrnnii  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  ttrree  mmeessii,,  iinn  

pprrooppoorrzziioonnee  aallll''eennttiittàà  ddeell  rriissaarrcciimmeennttoo..  

22..  FFuuoorrii  ddeeii  ccaassii  pprreevviissttii  nneell  ccoommmmaa  11,,  iill  llaavvoorraattoorree,,  qquuaannddoo  ccaaggiioonnaa  ggrraavvee  

ddaannnnoo  aall  nnoorrmmaallee  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll''uuffffiicciioo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  ppeerr  

iinneeffffiicciieennzzaa  oo  iinnccoommppeetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee  aacccceerrttaattee  ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  

aaii  sseennssii  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiissllaattiivvee  ee  ccoonnttrraattttuuaallii  ccoonncceerrnneennttii  llaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  ee''  ccoollllooccaattoo  iinn  

ddiissppoonniibbiilliittàà,,  aallll''eessiittoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  cchhee  aacccceerrttaa  ttaallee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ee  ssii  aapppplliiccaannoo  nneeii  ssuuooii  ccoonnffrroonnttii  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  

aallll''aarrttiiccoolloo  3333,,  ccoommmmaa  88,,  ee  aallll''aarrttiiccoolloo  3344,,  ccoommmmii  11,,  22,,  33  ee  44..  IIll  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  cchhee  ddeeffiinniissccee  iill  ggiiuuddiizziioo  ddiisscciipplliinnaarree  ssttaabbiilliissccee  llee  mmaannssiioonnii  
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ee  llaa  qquuaalliiffiiccaa  ppeerr  llee  qquuaallii  ppuuòò  aavvvveenniirree  ll''eevveennttuuaallee  rriiccoollllooccaammeennttoo..  DDuurraannttee  

iill  ppeerriiooddoo  nneell  qquuaallee  ee''  ccoollllooccaattoo  iinn  ddiissppoonniibbiilliittàà,,  iill  llaavvoorraattoorree  nnoonn  hhaa  ddiirriittttoo  

ddii  ppeerrcceeppiirree  aauummeennttii  rreettrriibbuuttiivvii  ssoopprraavvvveennuuttii..  

33..  IIll  mmaannccaattoo  eesseerrcciizziioo  oo  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddeellll''aazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree,,  ddoovvuuttii  

aallll''oommiissssiioonnee  oo  aall  rriittaarrddoo,,  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo,,  ddeeggllii  aattttii  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  oo  aa  vvaalluuttaazziioonnii  ssuullll''iinnssuussssiisstteennzzaa  ddeellll''iilllleecciittoo  

ddiisscciipplliinnaarree  iirrrraaggiioonneevvoollii  oo  mmaanniiffeessttaammeennttee  iinnffoonnddaattee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aa  

ccoonnddoottttee  aavveennttii  ooggggeettttiivvaa  ee  ppaalleessee  rriilleevvaannzzaa  ddiisscciipplliinnaarree,,  ccoommppoorrttaa,,  ppeerr  ii  

ssooggggeettttii  rreessppoonnssaabbiillii  aavveennttii  qquuaalliiffiiccaa  ddiirriiggeennzziiaallee,,  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  

ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ccoonn  pprriivvaazziioonnee  ddeellllaa  

rreettrriibbuuzziioonnee  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  aallllaa  ggrraavviittàà  ddeellll''iinnffrraazziioonnee  nnoonn  ppeerrsseegguuiittaa,,  

ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  ttrree  mmeessii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  iinnffrraazziioonnii  ssaannzziioonnaabbiillii  ccoonn  

iill  lliicceennzziiaammeennttoo,,  eedd  aallttrreessìì  llaa  mmaannccaattaa  aattttrriibbuuzziioonnee  ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ddii  

rriissuullttaattoo  ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ppaarrii  aa  qquueelllloo  ssppeettttaannttee  ppeerr  iill  ddooppppiioo  ddeell  ppeerriiooddoo  

ddeellllaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee..  AAii  ssooggggeettttii  nnoonn  aavveennttii  qquuaalliiffiiccaa  

ddiirriiggeennzziiaallee  ssii  aapppplliiccaa  llaa  pprreeddeettttaa  ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  

ccoonn  pprriivvaazziioonnee  ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee,,  oovvee  nnoonn  ddiivveerrssaammeennttee  ssttaabbiilliittoo  ddaall  

ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo..  

44..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonnffiigguurraabbiillee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ddiirriiggeennttee  

iinn  rreellaazziioonnee  aa  pprrooffiillii  ddii  iilllliicceeiittàà  nneellllee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ccoonncceerrnneennttii  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree  ee''  lliimmiittaattaa,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aaii  

pprriinncciippii  ggeenneerraallii,,  aaii  ccaassii  ddii  ddoolloo  oo  ccoollppaa  ggrraavvee..  

        AArrtt..  5555--sseeppttiieess  ((CCoonnttrroollllii  ssuullllee  aasssseennzzee))..  ––    

11..  NNeellll''iippootteessii  ddii  aasssseennzzaa  ppeerr  mmaallaattttiiaa  pprroottrraattttaa  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ssuuppeerriioorree  aa  

ddiieeccii  ggiioorrnnii,,  ee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ddooppoo  iill  sseeccoonnddoo  eevveennttoo  ddii  mmaallaattttiiaa  nneellll''aannnnoo  

ssoollaarree  ll''aasssseennzzaa  vviieennee  ggiiuussttiiffiiccaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiaannttee  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  

mmeeddiiccaa  rriillaasscciiaattaa  ddaa  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ssaanniittaarriiaa  ppuubbbblliiccaa  oo  ddaa  uunn  mmeeddiiccoo  

ccoonnvveennzziioonnaattoo  ccoonn  iill  SSeerrvviizziioo  ssaanniittaarriioo  nnaazziioonnaallee..  

22..  IInn  ttuuttttii  ii  ccaassii  ddii  aasssseennzzaa  ppeerr  mmaallaattttiiaa  llaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmeeddiiccaa  ee''  iinnvviiaattaa  ppeerr  

vviiaa  tteelleemmaattiiccaa,,  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  mmeeddiiccoo  oo  ddaallllaa  ssttrruuttttuurraa  ssaanniittaarriiaa  cchhee  llaa  

rriillaasscciiaa,,  aallll''IIssttiittuuttoo  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  pprreevviiddeennzzaa  ssoocciiaallee,,  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  

ssttaabbiilliittee  ppeerr  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  tteelleemmaattiiccaa  ddeeii  cceerrttiiffiiccaattii  mmeeddiiccii  nneell  sseettttoorree  

pprriivvaattoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaall  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  pprreevviissttoo  ddaallll''aarrttiiccoolloo  5500,,  ccoommmmaa  55--bbiiss,,  ddeell  

ddeeccrreettoo--lleeggggee  3300  sseetttteemmbbrree  22000033,,  nn..  226699,,  ccoonnvveerrttiittoo,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  

ddaallllaa  lleeggggee  2244  nnoovveemmbbrree  22000033,,  nn..  332266,,  iinnttrrooddoottttoo  ddaallll''aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  881100,,  

ddeellllaa  lleeggggee  2277  ddiicceemmbbrree  22000066,,  nn..  229966,,  ee  ddaall  pprreeddeettttoo  IIssttiittuuttoo  ee''  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  iinnoollttrraattaa,,  ccoonn  llee  mmeeddeessiimmee  mmooddaalliittàà,,  aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  

iinntteerreessssaattaa..  
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33..  LL''IIssttiittuuttoo  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  pprreevviiddeennzzaa  ssoocciiaallee,,  ggllii  eennttii  ddeell  sseerrvviizziioo  ssaanniittaarriioo  

nnaazziioonnaallee  ee  llee  aallttrree  aammmmiinniissttrraazziioonnii  iinntteerreessssaattee  ssvvoollggoonnoo  llee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  

aall  ccoommmmaa  22  ccoonn  llee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee,,  ssttrruummeennttaallii  ee  uummaannee  ddiissppoonniibbiillii  aa  

lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee,,  sseennzzaa  nnuuoovvii  oo  mmaaggggiioorrii  oonneerrii  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  ffiinnaannzzaa  

ppuubbbblliiccaa..  

44..  LL''iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ppeerr  vviiaa  tteelleemmaattiiccaa  ddeellllaa  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmeeddiiccaa  ccoonncceerrnneennttee  aasssseennzzee  ddii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  mmaallaattttiiaa  ddii  ccuuii  

aall  ccoommmmaa  22  ccoossttiittuuiissccee  iilllleecciittoo  ddiisscciipplliinnaarree  ee,,  iinn  ccaassoo  ddii  rreeiitteerraazziioonnee,,  

ccoommppoorrttaa  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  ddeell  lliicceennzziiaammeennttoo  oovvvveerroo,,  ppeerr  ii  

mmeeddiiccii  iinn  rraappppoorrttoo  ccoonnvveennzziioonnaallee  ccoonn  llee  aazziieennddee  ssaanniittaarriiee  llooccaallii,,  ddeellllaa  

ddeeccaaddeennzzaa  ddaallllaa  ccoonnvveennzziioonnee,,  iinn  mmooddoo  iinnddeerrooggaabbiillee  ddaaii  ccoonnttrraattttii  oo  aaccccoorrddii  

ccoolllleettttiivvii..  

55..  LL''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddiissppoonnee  iill  ccoonnttrroolllloo  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeellllaa  

mmaallaattttiiaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  ddii  uunn  ssoolloo  ggiioorrnnoo,,  tteennuuttoo  

ccoonnttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ffuunnzziioonnaallii  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvee..  LLee  ffaassccee  oorraarriiee  ddii  

rreeppeerriibbiilliittàà  ddeell  llaavvoorraattoorree,,  eennttrroo  llee  qquuaallii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  llee  vviissiittee  

mmeeddiicchhee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  ssoonnoo  ssttaabbiilliittee  ccoonn  ddeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ppeerr  llaa  

ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ll''iinnnnoovvaazziioonnee..  

66..  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  iinn  ccuuii  iill  ddiippeennddeennttee  llaavvoorraa  nnoonncchhee''  iill  

ddiirriiggeennttee  eevveennttuuaallmmeennttee  pprreeppoossttoo  aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ggeenneerraallee  ddeell  

ppeerrssoonnaallee,,  sseeccoonnddoo  llee  rriissppeettttiivvee  ccoommppeetteennzzee,,  ccuurraannoo  ll''oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aall  ffiinnee  ddii  pprreevveenniirree  oo  

ccoonnttrraassttaarree,,  nneellll''iinntteerreessssee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellll''uuffffiicciioo,,  llee  ccoonnddoottttee  

aasssseenntteeiissttiicchhee..  SSii  aapppplliiccaannoo,,  aall  rriigguuaarrddoo,,  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  2211  ee  

5555--sseexxiieess,,  ccoommmmaa  33..  

        AArrtt..  5555--ooccttiieess  ((PPeerrmmaanneennttee  iinniiddoonneeiittàà  ppssiiccooffiissiiccaa))..  ––    

11..  NNeell  ccaassoo  ddii  aacccceerrttaattaa  ppeerrmmaanneennttee  iinniiddoonneeiittàà  ppssiiccooffiissiiccaa  aall  sseerrvviizziioo  ddeeii  

ddiippeennddeennttii  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  22,,  ccoommmmaa  22,,  

ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  rriissoollvveerree  iill  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  CCoonn  rreeggoollaammeennttoo  ddaa  

eemmaannaarrssii,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  1177,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  bb)),,  ddeellllaa  lleeggggee  2233  aaggoossttoo  

11998888,,  nn..  440000,,  ssoonnoo  ddiisscciipplliinnaattii,,  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  

ssttaattaallii,,  aanncchhee  aadd  oorrddiinnaammeennttoo  aauuttoonnoommoo,,  nnoonncchhéé  ddeeggllii  eennttii  ppuubbbblliiccii  nnoonn  

eeccoonnoommiiccii::  

aa))  llaa  pprroocceedduurraa  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellll''iiddoonneeiittàà  aall  sseerrvviizziioo,,  aanncchhee  

aadd  iinniizziiaattiivvaa  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;    

bb))  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  nneeii  ccaassii  ddii  ppeerriiccoolloo  ppeerr  

ll''iinnccoolluummiittàà  ddeell  ddiippeennddeennttee  iinntteerreessssaattoo  nnoonncchhéé  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  

aallttrrii  ddiippeennddeennttii  ee  ddeeggllii  uutteennttii,,  ddii  aaddoottttaarree  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  

ssoossppeennssiioonnee  ccaauutteellaarree  ddaall  sseerrvviizziioo,,  iinn  aatttteessaa  ddeellll''eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllaa  
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vviissiittaa  ddii  iiddoonneeiittàà,,  nnoonncchhéé  nneell  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  

ddiippeennddeennttee  aallllaa  vviissiittaa  ddii  iiddoonneeiittàà,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo;;  

cc))  ggllii  eeffffeettttii  ssuull  ttrraattttaammeennttoo  ggiiuurriiddiiccoo  eedd  eeccoonnoommiiccoo  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddii  

ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  bb)),,  nnoonncchhéé  iill  ccoonntteennuuttoo  ee  ggllii  eeffffeettttii  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  

ddeeffiinniittiivvii  aaddoottttaattii  ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  sseegguuiittoo  aallll''eeffffeettttuuaazziioonnee  

ddeellllaa  vviissiittaa  ddii  iiddoonneeiittàà;;  

dd))  llaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  ppeerr  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  ddii  rriissoollvveerree  iill  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  

nneell  ccaassoo  ddii  rreeiitteerraattoo  rriiffiiuuttoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  ddii  ssoottttooppoorrssii  aallllaa  

vviissiittaa  ddii  iiddoonneeiittàà..  

        AArrtt..  5555--nnoovviieess  ((IIddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo))..  ––    

11..  II  ddiippeennddeennttii  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  cchhee  ssvvoollggoonnoo  aattttiivviittàà  aa  

ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  rreennddeerree  ccoonnoosscciibbiillee  iill  pprroopprriioo  

nnoommiinnaattiivvoo  mmeeddiiaannttee  ll''uussoo  ddii  ccaarrtteelllliinnii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  oo  ddii  ttaarrgghhee  ddaa  

aappppoorrrree  pprreessssoo  llaa  ppoossttaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo..  

22..  DDaallll''oobbbblliiggoo  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ee''  eesscclluussoo  iill  ppeerrssoonnaallee  iinnddiivviidduuaattoo  ddaa  

cciiaassccuunnaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ccaatteeggoorriiee  ddeetteerrmmiinnaattee,,  iinn  rreellaazziioonnee  

aaii  ccoommppiittii  aadd  eessssee  aattttrriibbuuiittii,,  mmeeddiiaannttee  uunnoo  oo  ppiiùù  ddeeccrreettii  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  oo  ddeell  MMiinniissttrroo  ppeerr  llaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  

ll''iinnnnoovvaazziioonnee,,  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeell  MMiinniissttrroo  ccoommppeetteennttee  oovvvveerroo,,  iinn  rreellaazziioonnee  aall  

ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  nnoonn  ssttaattaallii,,  pprreevviiaa  iinntteessaa  iinn  

sseeddee  ddii  CCoonnffeerreennzzaa  ppeerrmmaanneennttee  ppeerr  ii  rraappppoorrttii  ttrraa  lloo  SSttaattoo,,  llee  rreeggiioonnii  ee  llee  

pprroovviinnccee  aauuttoonnoommee  ddii  TTrreennttoo  ee  ddii  BBoollzzaannoo  oo  ddii  CCoonnffeerreennzzaa  SSttaattoo--cciittttàà  eedd  

aauuttoonnoommiiee  llooccaallii..»»..    

AArrtt..  7700..    

CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa    

11..  DDooppoo  ll''aarrttiiccoolloo  115544--bbiiss  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  2288  lluugglliioo  11998899,,  nn..  227711,,  ee''  

iinnsseerriittoo  iill  sseegguueennttee::  ««AArrtt..  115544--tteerr  ((CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  --  11..  LLaa  

ccaanncceelllleerriiaa  ddeell  ggiiuuddiiccee  cchhee  hhaa  pprroonnuunncciiaattoo  sseenntteennzzaa  ppeennaallee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  

uunn  llaavvoorraattoorree  ddiippeennddeennttee  ddii  uunn''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  nnee  ccoommuunniiccaa  iill  

ddiissppoossiittiivvoo  aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddii  qquueessttaa,,  

ttrraassmmeettttee  ccooppiiaa  iinntteeggrraallee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  llaa  

ttrraassmmiissssiioonnee  ssoonnoo  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  mmooddaalliittàà  tteelleemmaattiicchhee,,  aaii  sseennssii  ddeell  ddeeccrreettoo  

lleeggiissllaattiivvoo  77  mmaarrzzoo  22000055,,  nn..  8822,,  eennttrroo  ttrreennttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeell  

ddeeppoossiittoo..»»..    

AArrtt..  7711..    
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AAmmpplliiaammeennttoo  ddeeii  ppootteerrii  iissppeettttiivvii    

11..  AAllll''aarrttiiccoolloo  6600  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  116655  ddeell  22000011,,  iill  ccoommmmaa  66  ee''  

ssoossttiittuuiittoo  ddaall  pprreesseennttee::                                                                                                                                                                              ..  

««66..  PPrreessssoo  llaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  --  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  

ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee''  iissttiittuuiittoo  ll''IIssppeettttoorraattoo  ppeerr  llaa  ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa,,  cchhee  

ooppeerraa  aallllee  ddiirreettttee  ddiippeennddeennzzee  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeelleeggaattoo..  LL''IIssppeettttoorraattoo  vviiggiillaa  ee  

ssvvoollggee  vveerriiffiicchhee  ssuullllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  aaii  pprriinncciippii  ddii  

iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  bbuuoonn  aannddaammeennttoo,,  ssuullll''eeffffiiccaacciiaa  ddeellllaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  ccoonn  

ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  rriiffoorrmmee  vvoollttee  aallllaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  

pprroocceedduurree,,  ssuull  ccoorrrreettttoo  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeggllii  iinnccaarriicchhii,,  ssuullll''eesseerrcciizziioo  ddeeii  

ppootteerrii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  ssuullll''oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

ccoonnttrroolllloo  ddeeii  ccoossttii,,  ddeeii  rreennddiimmeennttii,,  ddeeii  rriissuullttaattii,,  ddii  vveerriiffiiccaa  ddeeii  ccaarriicchhii  ddii  

llaavvoorroo..  CCoollllaabboorraa  aallllee  vveerriiffiicchhee  iissppeettttiivvee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  55..  NNeellll''aammbbiittoo  

ddeellllee  pprroopprriiee  vveerriiffiicchhee,,  ll''IIssppeettttoorraattoo  ppuuòò  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  GGuuaarrddiiaa  ddii  FFiinnaannzzaa  

cchhee  ooppeerraa  nneellll''eesseerrcciizziioo  ddeeii  ppootteerrii  aadd  eessssaa  aattttrriibbuuiittii  ddaallllee  lleeggggii  vviiggeennttii..  PPeerr  

llee  pprreeddeettttee  ffiinnaalliittàà  ll''IIssppeettttoorraattoo  ssii  aavvvvaallee  aallttrreessìì  ddii  uunn  nnuummeerroo  ccoommpplleessssiivvoo  

ddii  ddiieeccii  ffuunnzziioonnaarrii  sscceellttii  ttrraa  eessppeerrttii  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll''eeccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  

ffiinnaannzzee,,  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll''iinntteerrnnoo,,  oo  ccoommuunnqquuee  ttrraa  iill  ppeerrssoonnaallee  ddii  aallttrree  

aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  ccoommaannddoo  oo  ffuuoorrii  rruuoolloo,,  ppeerr  iill  

qquuaallee  ssii  aapppplliiccaannoo  ll''aarrttiiccoolloo  1177,,  ccoommmmaa  1144,,  ddeellllaa  lleeggggee  1155  mmaaggggiioo  11999977,,  nn..  

112277,,  ee  ll''aarrttiiccoolloo  5566,,  ccoommmmaa  77,,  ddeell  TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonncceerrnneennttii  

lloo  ssttaattuuttoo  ddeeggllii  iimmppiieeggaattii  cciivviillii  ddeelllloo  SSttaattoo  ddii  ccuuii  aall  ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  1100  ggeennnnaaiioo  11995577,,  nn..  33,,  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii..  PPeerr  

ll''eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  iissppeettttiivvee  ccoonnnneessssee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aall  ccoorrrreettttoo  

ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeggllii  iinnccaarriicchhii  ee  aaii  rraappppoorrttii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  ssvvoollttee  aanncchhee  

dd''iinntteessaa  ccoonn  iill  MMiinniisstteerroo  ddeellll''eeccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  ffiinnaannzzee,,  ll''IIssppeettttoorraattoo  ssii  

aavvvvaallee  ddeeii  ddaattii  ccoommuunniiccaattii  ddaallllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  aall  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  

ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  5533..  LL''IIssppeettttoorraattoo,,  iinnoollttrree,,  aall  ffiinnee  ddii  

ccoorrrriissppoonnddeerree  aa  sseeggnnaallaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddii  cciittttaaddiinnii  oo  ppuubbbblliiccii  ddiippeennddeennttii  

cciirrccaa  pprreessuunnttee  iirrrreeggoollaarriittàà,,  rriittaarrddii  oo  iinnaaddeemmppiieennzzee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  

ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  22,,  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  cchhiiaarriimmeennttii  ee  rriissccoonnttrrii  iinn  

rreellaazziioonnee  aaii  qquuaallii  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  iinntteerreessssaattaa  hhaa  ll''oobbbblliiggoo  ddii  rriissppoonnddeerree,,  

aanncchhee  ppeerr  vviiaa  tteelleemmaattiiccaa,,  eennttrroo  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii..  AA  ccoonncclluussiioonnee  ddeeggllii  

aacccceerrttaammeennttii,,  ggllii  eessiittii  ddeellllee  vveerriiffiicchhee  ssvvoollttee  ddaallll''iissppeettttoorraattoo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  

oobbbblliiggoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee,,  aaii  ffiinnii  ddeellll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  

ddeellllee  eevveennttuuaallii  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  5555,,  ppeerr  

ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  mmeeddeessiimmaa..  GGllii  iissppeettttoorrii,,  nneellll''eesseerrcciizziioo  ddeellllee  lloorroo  

ffuunnzziioonnii,,  hhaannnnoo  ppiieennaa  aauuttoonnoommiiaa  ffuunnzziioonnaallee  eedd  hhaannnnoo  ll''oobbbblliiggoo,,  oovvee  nnee  
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rriiccoorrrraannoo  llee  ccoonnddiizziioonnii,,  ddii  ddeennuunncciiaarree  aallllaa  PPrrooccuurraa  ggeenneerraallee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddeeii  

ccoonnttii  llee  iirrrreeggoollaarriittàà  rriissccoonnttrraattee..»»..    

AArrtt..  7722..    

AAbbrrooggaazziioonnii    

11..  SSoonnoo  aabbrrooggaattee  llee  sseegguueennttii  ddiissppoossiizziioonnii::  

aa))  aarrttiiccoolloo  7711,,  ccoommmmii  22  ee  33,,  ddeell  ddeeccrreettoo--lleeggggee  2255  ggiiuuggnnoo  22000088,,  nn..  111122,,  

ccoonnvveerrttiittoo,,  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii,,  ddaallllaa  lleeggggee  66  aaggoossttoo  22000088,,  nn..  113333;;  

bb))  aarrttiiccoollii  ddaa  550022  aa  550077  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1166  aapprriillee  11999944,,  nn..  229977;;  

cc))  ll''aarrttiiccoolloo  5566  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  116655..  

22..  AAllll''aarrttiiccoolloo  55,,  ccoommmmaa  44,,  ddeellllaa  lleeggggee  2277  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  9977,,  llee  ppaarroollee::  ««,,  ssaallvvii  

tteerrmmiinnii  ddiivveerrssii  pprreevviissttii  ddaaii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  nnaazziioonnaallii  ddii  llaavvoorroo,,»»  ssoonnoo  

ssoopppprreessssee..    

AArrtt..  7733..    

NNoorrmmee  ttrraannssiittoorriiee    

11..  DDaallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo  nnoonn  ee''  aammmmeessssaa,,  aa  ppeennaa  

ddii  nnuulllliittàà,,  ll''iimmppuuggnnaazziioonnee  ddii  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  ddiinnaannzzii  aaii  ccoolllleeggii  

aarrbbiittrraallii  ddii  ddiisscciipplliinnaa..  II  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  iimmppuuggnnaazziioonnee  ddii  ssaannzziioonnii  

ddiisscciipplliinnaarrii  ppeennddeennttii  ddiinnaannzzii  aaii  pprreeddeettttii  ccoolllleeggii  aallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  

vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo  ssoonnoo  ddeeffiinniittii,,  aa  ppeennaa  ddii  nnuulllliittàà  ddeeggllii  aattttii,,  eennttrroo  

iill  tteerrmmiinnee  ddii  sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  ddeeccoorrrreennttee  ddaallllaa  pprreeddeettttaa  ddaattaa..  

22..  LL''oobbbblliiggoo  ddii  eessppoossiizziioonnee  ddii  ccaarrtteelllliinnii  oo  ttaarrgghhee  iiddeennttiiffiiccaattiivvii,,  pprreevviissttoo  

ddaallll''aarrttiiccoolloo  5555--nnoovviieess  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  116655,,  

iinnttrrooddoottttoo  ddaallll''aarrttiiccoolloo  6699  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo,,  ddeeccoorrrree  ddaall  nnoovvaanntteessiimmoo  

ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aallll''eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo..  

33..  LLee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee,,  nnoonn  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  qquueellllee  ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo,,  

ccoonncceerrnneennttii  ssiinnggoollee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ee  rreeccaannttii  ffaattttiissppeecciiee  ssaannzziioonnaattoorriiee  

ssppeecciiffiiccaammeennttee  ccoonncceerrnneennttii  ii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  ccuuii  

aallll''aarrttiiccoolloo  22,,  ccoommmmaa  22,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3300  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  116655,,  

ccoonnttiinnuuaannoo  aadd  eesssseerree  aapppplliiccaabbiillii  ffiinnoo  aall  pprriimmoo  rriinnnnoovvoo  ddeell  ccoonnttrraattttoo  

ccoolllleettttiivvoo  ddii  sseettttoorree  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  pprreesseennttee  

ddeeccrreettoo..    
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PPeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  tteeccnniiccoo  eedd  aauussiilliiaarriioo  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ssaannzziioonnii  

ddiisscciipplliinnaarrii  pprreevviissttee  ddaall  vviiggeennttee  ccooddiiccee  ddiisscciipplliinnaarree,,  ccoonntteennuuttoo  aallll’’aarrtt..  9955  ddeell  

vviiggeennttee  CCCCNNLL  NNaazziioonnaallee  ddeell  ccoommppaarrttoo  SSccuuoollaa::    

  

  

  
CCAAPPOO  IIXX  ––  NNOORRMMEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  

  

SSEEZZIIOONNEE  IIII::  PPeerrssoonnaallee  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  tteeccnniiccoo  ee  aauussiilliiaarriioo  
  

AARRTT..9955  --  CCOODDIICCEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  

11..  NNeell  rriissppeettttoo  ddeell  pprriinncciippiioo  ddii  ggrraadduuaalliittàà  ee  pprrooppoorrzziioonnaalliittàà  ddeellllee  ssaannzziioonnii,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aallllaa  ggrraavviittàà  ddeellllaa  mmaannccaannzzaa  eedd  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  

ddaallll''aarrtt..  5555  ddeell  DD..LL..vvoo  nn..  116655//22000011,,  iill  ttiippoo  ee  ll''eennttiittàà  ddii  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  

ssaannzziioonnii  ssoonnoo  ddeetteerrmmiinnaattii  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii  ggeenneerraallii::  

aa))  iinntteennzziioonnaalliittàà  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo,,  ggrraaddoo  ddii  nneegglliiggeennzzaa,,  iimmpprruuddeennzzaa,,  ee  

iimmppeerriizziiaa  ddiimmoossttrraattee,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  aanncchhee  ddeellllaa  pprreevveeddiibbiilliittàà  

ddeellll''eevveennttoo;;  

bb))  rriilleevvaannzzaa  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  vviioollaattii;;  

cc))  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoonnnneessssee  aallllaa  ppoossiizziioonnee  ddii  llaavvoorroo  ooccccuuppaattaa  ddaall  

ddiippeennddeennttee;;  

dd))  ggrraaddoo  ddii  ddaannnnoo  oo  ddii  ppeerriiccoolloo  ccaauussaattoo  aallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  aaggllii  uutteennttii  oo  

aa  tteerrzzii  oovvvveerroo  aall  ddiisssseerrvviizziioo  ddeetteerrmmiinnaattoossii;;  

ee))  ssuussssiisstteennzzaa  ddii  cciirrccoossttaannzzee  aaggggrraavvaannttii  oo  aatttteennuuaannttii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

rriigguuaarrddoo  aall  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  llaavvoorraattoorree,,  aaii  pprreecceeddeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  

nneellll''aammbbiittoo  ddeell  bbiieennnniioo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  lleeggggee,,  aall  ccoommppoorrttaammeennttoo  vveerrssoo  ggllii  

uutteennttii;;  

ff))  aall  ccoonnccoorrssoo  nneell  ffaattttoo  ddii  ppiiùù  llaavvoorraattoorrii  iinn  aaccccoorrddoo  ttrraa  lloorroo..  

22..  LLaa  rreecciiddiivvaa  iinn  mmaannccaannzzee  ggiiàà  ssaannzziioonnaattee  nneell  bbiieennnniioo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

ccoommppoorrttaa  uunnaa  ssaannzziioonnee  ddii  mmaaggggiioorree  ggrraavviittàà  ttrraa  qquueellllee  pprreevviissttee  nneellll''aammbbiittoo  

ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  ffaattttiissppeecciiee..  

33..  AAll  ddiippeennddeennttee  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  ppiiùù  mmaannccaannzzee  ccoommppiiuuttee  ccoonn  uunniiccaa  aazziioonnee  

oodd  oommiissssiioonnee  oo  ccoonn  ppiiùù  aazziioonnii  oodd  oommiissssiioonnii  ttrraa  lloorroo  ccoolllleeggaattee  eedd  aacccceerrttaattee  

ccoonn  uunn  uunniiccoo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  èè  aapppplliiccaabbiillee  llaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ppeerr  llaa  

mmaannccaannzzaa  ppiiùù  ggrraavvee  ssee  llee  ssuuddddeettttee  iinnffrraazziioonnii  ssoonnoo  ppuunniittee  ccoonn  ssaannzziioonnii  ddii  

ddiivveerrssaa  ggrraavviittàà..  

44..  LLaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddaall  mmiinniimmoo  ddeell  rriimmpprroovveerroo  vveerrbbaallee  oo  ssccrriittttoo  aall  

mmaassssiimmoo  ddeellllaa  mmuullttaa  ddii  iimmppoorrttoo  ppaarrii  aa  qquuaattttrroo  oorree  ddii  rreettrriibbuuzziioonnee  ssii  

aapppplliiccaa,,  ggrraadduuaannddoo  ll''eennttiittàà  ddeellllee  ssaannzziioonnii  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aall  

ccoommmmaa  11,,  ppeerr::  
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aa))  iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  sseerrvviizziioo,,  aanncchhee  iinn  tteemmaa  ddii  aasssseennzzee  

ppeerr  mmaallaattttiiaa,,  nnoonncchhéé  ddeellll''oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo;;  

bb))  ccoonnddoottttaa  nnoonn  ccoonnffoorrmmee  aa  pprriinnccììppii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa  vveerrssoo  ii  ssuuppeerriioorrii  oo  aallttrrii  

ddiippeennddeennttii  oo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  ddeeggllii  aalluunnnnii  oo  ddeell  ppuubbbblliiccoo;;  

cc))  nneegglliiggeennzzaa  nneellll''eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  aasssseeggnnaattii  oovvvveerroo  nneellllaa  ccuurraa  ddeeii  

llooccaallii  ee  ddeeii  bbeennii  mmoobbiillii  oo  ssttrruummeennttii  aaffffiiddaattii  aall  ddiippeennddeennttee  oo  ssuuii  qquuaallii,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aallllee  ssuuee  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ddeebbbbaa  eesspplleettaarree  aazziioonnee  ddii  vviiggiillaannzzaa;;  

dd))  iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinnffoorrttuunnii  ee  

ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo  oovvee  nnoonn  nnee  ssiiaa  ddeerriivvaattoo  ddaannnnoo  oo  ddiisssseerrvviizziioo;;  

ee))  rriiffiiuuttoo  ddii  aassssooggggeettttaarrssii  aa  vviissiittee  ppeerrssoonnaallii  ddiissppoossttee  aa  ttuutteellaa  ddeell  

ppaattrriimmoonniioo  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  

ddaallll''aarrtt..  66  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  330000  ddeell  11997700;;  

ff))  iinnssuuffffiicciieennttee  rreennddiimmeennttoo,,  rriissppeettttoo  aa  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  

nneellll''aassssoollvviimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  aasssseeggnnaattii;;  

gg))  vviioollaazziioonnee  ddii  ddoovveerrii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  nnoonn  rriiccoommpprreessii  

ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  nneellllee  lleetttteerree  pprreecceeddeennttii,,  ddaa  ccuuii  ssiiaa  ddeerriivvaattoo  ddiisssseerrvviizziioo  

oovvvveerroo  ddaannnnoo  oo  ppeerriiccoolloo  aallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  aaggllii  uutteennttii  oo  aaii  tteerrzzii..  

55..  LL''iimmppoorrttoo  ddeellllee  rriitteennuuttee  ppeerr  mmuullttaa  ssaarràà  iinnttrrooiittaattoo  ddaall  bbiillaanncciioo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

ee  ddeessttiinnaattoo  aadd  aattttiivviittàà  ssoocciiaallii  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  aalluunnnnii..  

66..  LLaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ccoonn  pprriivvaazziioonnee  

ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee  ffiinnoo  aa  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  1100  ggiioorrnnii  ssii  aapppplliiccaa,,  ggrraadduuaannddoo  

ll''eennttiittàà  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  ppeerr::  

aa))  rreecciiddiivvaa  nneellllee  mmaannccaannzzee  pprreevviissttee  ddaall  ccoommmmaa  44  cchhee  aabbbbiiaannoo  ccoommppoorrttaattoo  

ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  mmaassssiimmoo  ddeellllaa  mmuullttaa;;  

bb))  ppaarrttiiccoollaarree  ggrraavviittàà  ddeellllee  mmaannccaannzzee  pprreevviissttee  nneell  ccoommmmaa  44;;  

cc))  aasssseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattaa  ddaall  sseerrvviizziioo  ffiinnoo  aa  1100  ggiioorrnnii  oo  aarrbbiittrraarriioo  

aabbbbaannddoonnoo  ddeelllloo  sstteessssoo;;  iinn  ttaallii  iippootteessii,,  ll''eennttiittàà  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  èè  

ddeetteerrmmiinnaattaa  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  dduurraattaa  ddeellll''aasssseennzzaa  oo  ddeellll''aabbbbaannddoonnoo  ddeell  

sseerrvviizziioo,,  aall  ddiisssseerrvviizziioo  ddeetteerrmmiinnaattoossii,,  aallllaa  ggrraavviittàà  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  

ddoovveerrii  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  aaggllii  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  ccaauussaattii  

aallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  aaggllii  uutteennttii  oo  aaii  tteerrzzii;;  

dd))  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  rriittaarrddoo,,  ffiinnoo  aa  1100  ggiioorrnnii,,  aa  ttrraassffeerriirrssii  nneellllaa  sseeddee  aasssseeggnnaattaa  

ddaaii  ssuuppeerriioorrii;;  

ee))  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ffaallssaa  oo  rreettiicceennttee  iinn  pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  oo  rriiffiiuuttoo  

ddeellllaa  sstteessssaa;;  

ff))  ccoommppoorrttaammeennttii  mmiinnaacccciioossii,,  ggrraavveemmeennttee  iinnggiiuurriioossii,,  ccaalluunnnniioossii  oo  

ddiiffffaammaattoorrii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ssuuppeerriioorrii,,  ddii  aallttrrii  ddiippeennddeennttii,,  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  

ddeeggllii  aalluunnnnii  oo  ddeeii  tteerrzzii;;  

gg))  aalltteerrcchhii  ccoonn  rriiccoorrssoo  aa  vviiee  ddii  ffaattttoo  nneeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo,,  aanncchhee  ccoonn  

ggeenniittoorrii,,  aalluunnnnii  oo  tteerrzzii;;  
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hh))  mmaanniiffeessttaazziioonnii  iinnggiiuurriioossee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  eessuullaannttii  

ddaall  rriissppeettttoo  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  ddii  ppeennssiieerroo,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  11  ddeellllaa  lleeggggee  330000  

ddeell  11997700;;  

ii))  aattttii,,  ccoommppoorrttaammeennttii  oo  mmoolleessttiiee,,  aanncchhee  ddii  ccaarraatttteerree  sseessssuuaallee,,  cchhee  ssiiaannoo  

lleessiivvii  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa;;  

ll))  vviioollaazziioonnee  ddii  ddoovveerrii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  nnoonn  rriiccoommpprreessii  

ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  nneellllee  lleetttteerree  pprreecceeddeennttii  ddaa  ccuuii  ssiiaa,,  ccoommuunnqquuee,,  ddeerriivvaattoo  

ggrraavvee  ddaannnnoo  aallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  aaii  ggeenniittoorrii,,  aaggllii  aalluunnnnii  oo  aa  tteerrzzii..  

77..  LLaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeell  lliicceennzziiaammeennttoo  ccoonn  pprreeaavvvviissoo  ddii  aapppplliiccaa  ppeerr::  

aa))  rreecciiddiivvaa  pplluurriimmaa,,  aallmmeennoo  ttrree  vvoollttee  nneellll''aannnnoo,,  nneellllee  mmaannccaannzzee  pprreevviissttee  

nneell  ccoommmmaa  66,,  aanncchhee  ssee  ddii  ddiivveerrssaa  nnaattuurraa,,  oo  rreecciiddiivvaa,,  nneell  bbiieennnniioo,,  iinn  uunnaa  

mmaannccaannzzaa  ttrraa  qquueellllee  pprreevviissttee  nneell  mmeeddeessiimmoo  ccoommmmaa,,  cchhee  aabbbbiiaa  

ccoommppoorrttaattoo  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  ddii  ddiieeccii  ggiioorrnnii  ddii  ssoossppeennssiioonnee  

ddaall  sseerrvviizziioo  ee  ddaallllaa  rreettrriibbuuzziioonnee;;  

bb))  ooccccuullttaammeennttoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ccuussttooddiiaa,,  ddeell  ccoonnttrroolllloo  oo  

ddeellllaa  vviiggiillaannzzaa,,  ddii  ffaattttii  ee  cciirrccoossttaannzzee  rreellaattiivvii  aadd  iilllleecciittoo  uussoo,,  

mmaannoommiissssiioonnee,,  ddiissttrraazziioonnee  oo  ssoottttrraazziioonnee  ddii  ssoommmmee  oo  bbeennii  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  

ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  oo  aadd  eessssaa  aaffffiiddaattii;;  

cc))  rriiffiiuuttoo  eesspprreessssoo  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddiissppoossttoo  ppeerr  mmoottiivvaattee  eessiiggeennzzee  ddii  

sseerrvviizziioo;;  

dd))  aasssseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattaa  eedd  aarrbbiittrraarriiaa  ddaall  sseerrvviizziioo  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  

ssuuppeerriioorree  aa  ddiieeccii  ggiioorrnnii  ccoonnsseeccuuttiivvii  llaavvoorraattiivvii;;  

ee))  ppeerrssiisstteennttee  iinnssuuffffiicciieennttee  rreennddiimmeennttoo  oo  ffaattttii  cchhee  ddiimmoossttrriinnoo  ggrraavvee  

iinnccaappaacciittàà  aadd  aaddeemmppiieerree  aaddeegguuaattaammeennttee  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddii  sseerrvviizziioo;;  

ff))  ccoonnddaannnnaa  ppaassssaattaa  iinn  ggiiuuddiiccaattoo  ppeerr  uunn  ddeelliittttoo  cchhee,,  ccoommmmeessssoo  ffuuoorrii  ddeell  

sseerrvviizziioo  ee  nnoonn  aattttiinneennttee  iinn  vviiaa  ddiirreettttaa  aall  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo,,  nnoonn  nnee  

ccoonnsseennttaa  llaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ppeerr  llaa  ssuuaa  ssppeecciiffiiccaa  ggrraavviittàà;;  

gg))  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddoovveerrii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  nnoonn  rriiccoommpprreessii  

ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  nneellllee  lleetttteerree  pprreecceeddeennttii  ddii  ggrraavviittàà  ttaallee,,  sseeccoonnddoo  ii  ccrriitteerrii  

ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  ddaa  nnoonn  ccoonnsseennttiirree  llaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  

llaavvoorroo..  

88..  LLaa  ssaannzziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ddeell  lliicceennzziiaammeennttoo  sseennzzaa  pprreeaavvvviissoo  ssii  aapppplliiccaa  ppeerr::  

aa))  tteerrzzaa  rreecciiddiivvaa  nneell  bbiieennnniioo  ddii::  mmiinnaaccccee,,  iinnggiiuurriiee  ggrraavvii,,  ccaalluunnnniiee  oo  

ddiiffffaammaazziioonnii  vveerrssoo  iill  ppuubbbblliiccoo  oo  aallttrrii  ddiippeennddeennttii;;  aalltteerrcchhii  ccoonn  vviiee  ddii  

ffaattttoo  nneeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo,,  aanncchhee  ccoonn  uutteennttii;;  

bb))  aacccceerrttaammeennttoo  cchhee  ll''iimmppiieeggoo  ffuu  ccoonnsseegguuiittoo  mmeeddiiaannttee  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  

ddooccuummeennttii  ffaallssii  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ccoonn  mmeezzzzii  ffrraauuddoolleennttii;;  

cc))  ccoonnddaannnnee  ppaassssaattee  iinn  ggiiuuddiiccaattoo::  

11..  ddii  ccuuii  aarrtt..  5588  ddeell  DD..llggss..  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..226677,,  nnoonncchhèè  ppeerr  ii  rreeaattii  ddii  ccuuii  

aaggllii  aarrtt..  331166  ee  331166  bbiiss  ddeell  ccooddiiccee  ppeennaallee;;  
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22..  qquuaannddoo  aallllaa  ccoonnddaannnnaa  ccoonnsseegguuaa  ccoommuunnqquuee  ll’’iinntteerrddiizziioonnee  ppeerrppeettuuaa  

ddaaii  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii;;  

33..  ppeerr  ii  ddeelliittttii  iinnddiiccaattii  ddaallll’’aarrtt..  33,,  ccoommmmaa  11,,  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  9977  ddeell  22000011..  

dd))  ccoonnddaannnnaa  ppaassssaattaa  iinn  ggiiuuddiiccaattoo  ppeerr  uunn  ddeelliittttoo  ccoommmmeessssoo  iinn  sseerrvviizziioo  oo  

ffuuoorrii  sseerrvviizziioo  cchhee,,  ppuurr  nnoonn  aatttteenneennddoo  iinn  vviiaa  ddiirreettttaa  aall  rraappppoorrttoo  ddii  

llaavvoorroo,,  nnoonn  nnee  ccoonnsseennttaa  nneeaanncchhee  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  llaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ppeerr  

llaa  ssuuaa  ssppeecciiffiiccaa  ggrraavviittàà;;  

ee))  ccoommmmiissssiioonnee  iinn  ggeenneerree  ddii  ffaattttii  oo  aattttii  ddoolloossii,,  aanncchhee  nnoonn  ccoonnssiisstteennttii  iinn  

iilllleecciittii  ddii  rriilleevvaannzzaa  ppeennaallee  ppeerr  ii  qquuaallii  vvii  ssiiaa  oobbbblliiggoo  ddii  ddeennuunncciiaa,,  aanncchhee  

nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  tteerrzzii,,  ddii  ggrraavviittàà  ttaallee  ddaa  nnoonn  ccoonnsseennttiirree  llaa  pprroosseeccuuzziioonnee  

nneeppppuurree  pprroovvvviissoorriiaa  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  

99..  AAll  ccooddiiccee  ddiisscciipplliinnaarree  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ddeevvee  eesssseerree  ddaattaa  llaa  

mmaassssiimmaa  ppuubbbblliicciittàà  mmeeddiiaannttee  aaffffiissssiioonnee  iinn  lluuooggoo  aacccceessssiibbiillee  aa  ttuuttttii  ii  

ddiippeennddeennttii..  TTaallee  ffoorrmmaa  ddii  ppuubbbblliicciittàà  èè  ttaassssaattiivvaa  ee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssoossttiittuuiittaa  

ccoonn  aallttrree..  
AARRTT..9999  --  CCOODDIICCEE  DDII  CCOONNDDOOTTTTAA  RREELLAATTIIVVOO  AALLLLEE  MMOOLLEESSTTIIEE  

SSEESSSSUUAALLII  NNEEII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  

  

11..  II  DDiirreettttoorrii  ggeenneerraallii  rreeggiioonnaallii  ddaannnnoo  aapppplliiccaazziioonnee,,  ccoonn  pprroopprriioo  aattttoo,,  aall  

ccooddiiccee  ddii  ccoonnddoottttaa  rreellaattiivvoo  aaii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddaa  aassssuummeerree  nneellllaa  lloottttaa  

ccoonnttrroo  llee  mmoolleessttiiee  sseessssuuaallii  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallllaa  

rraaccccoommaannddaazziioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  ddeell  2277..1111..11999911,,  nn..  

9922//113311//CCEEEE,,  aalllleeggaattaa  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  aall  nn..  11  ddeell  pprreesseennttee  ccoonnttrraattttoo  

ppeerr  ffoorrnniirree  lliinneeee  gguuiiddaa  uunniiffoorrmmii  iinn  mmaatteerriiaa..  DDeellll’’aattttoo  ccoossìì  aaddoottttaattoo  ii  

DDiirreettttoorrii  ggeenneerraallii  rreeggiioonnaallii  ddaannnnoo  iinnffoorrmmaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  aallllee  OOOO..SSSS..  

ffiirrmmaattaarriiee  ddeell  pprreesseennttee  CCCCNNLL..  
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AAlllleeggaattoo  MM  
DD..MM..  2288--1111--22000000  

CCooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeii  ddiippeennddeennttii    
ddeellllee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii..  

  

PPuubbbblliiccaattoo  nneellllaa  GGaazzzz..  UUffff..  1100  aapprriillee  22000011,,  nn..  8844..  
TTeessttoo  iinn  vviiggoorree  

 

IILL  MMIINNIISSTTRROO  PPEERR  LLAA  FFUUNNZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  
 

VViissttoo  ll''aarrtt..  22  ddeellllaa  lleeggggee  2233  oottttoobbrree  11999922,,  nn..  442211,,  rreeccaannttee  ddeelleeggaa  aall  GGoovveerrnnoo  ppeerr  

llaa  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ee  llaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppuubbbblliiccoo  

iimmppiieeggoo;;    

VViissttoo  ll''aarrtt..  1111,,  ccoommmmaa  44,,  ddeellllaa  lleeggggee  1155  mmaarrzzoo  11999977,,  nn..  5599,,  iill  qquuaallee,,  nneell  ppiiùù  

aammppiioo  qquuaaddrroo  ddeellllaa  ddeelleeggaa  ccoonnffeerriittaa  aall  GGoovveerrnnoo  ppeerr  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  hhaa,,  ttrraa  ll''aallttrroo,,  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ccoonnffeerriittoo  aall  GGoovveerrnnoo  llaa  ddeelleeggaa  

ppeerr  aappppoorrttaarree  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii  aall  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  33  ffeebbbbrraaiioo  

11999933,,  nn..  2299;;    

VViissttoo  iill  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3311  mmaarrzzoo  11999988,,  nn..  8800,,  rreeccaannttee  nnuuoovvee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  nneellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  

ppuubbbblliicchhee,,  ddii  ggiiuurriissddiizziioonnee  nneellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  ddii  llaavvoorroo  ee  ddii  ggiiuurriissddiizziioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  eemmaannaattee  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll''aarrtt..  1111,,  ccoommmmaa  44,,  ddeellllaa  pprreeddeettttaa  

lleeggggee  nn..  5599  ddeell  11999977;;    
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VViissttoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll''aarrtt..  5588--bbiiss  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  33  ffeebbbbrraaiioo  11999933,,  nn..  2299,,  

ccoommee  ssoossttiittuuiittoo  ddaallll''aarrtt..  2277  ddeell  pprreeddeettttoo  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  8800  ddeell  11999988;;    

VViissttoo  iill  ddeeccrreettoo  3311  mmaarrzzoo  11999944  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ccoonn  iill  

qquuaallee  èè  ssttaattoo  aaddoottttaattoo  iill  ccooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ddeellllee  

ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  5588--bbiiss  ddeell  pprreeddeettttoo  ddeeccrreettoo  

lleeggiissllaattiivvoo  nn..  2299  ddeell  11999933;;    

RRiitteennuuttaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprroovvvveeddeerree  aallll''aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  pprreeddeettttoo  ccooddiiccee  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttoo  aallllaa  lluuccee  ddeellllee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  iinntteerrvveennuuttee  aallll''aarrtt..  5588--bbiiss  ddeell  

ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  2299  ddeell  11999933;;    

SSeennttiittee  llee  ccoonnffeeddeerraazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  rraapppprreesseennttaattiivvee;;    
  

DDeeccrreettaa::  

  
AArrtt..  11  

DDiissppoossiizziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee  

11..  II  pprriinncciippii  ee  ii  ccoonntteennuuttii  ddeell  pprreesseennttee  ccooddiiccee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ssppeecciiffiiccaazziioonnii  

eesseemmpplliiffiiccaattiivvee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ddiilliiggeennzzaa,,  lleeaallttàà  ee  iimmppaarrzziiaalliittàà,,  cchhee  

qquuaalliiffiiccaannoo  iill  ccoorrrreettttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa..  II  

ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii  --  eesscclluussoo  iill  ppeerrssoonnaallee  mmiilliittaarree,,  qquueelllloo  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  

ddii  SSttaattoo  eedd  iill  CCoorrppoo  ddii  ppoolliizziiaa  ppeenniitteennzziiaarriiaa,,  nnoonncchhéé  ii  ccoommppoonneennttii  ddeellllee  

mmaaggiissttrraattuurree  ee  ddeellll''AAvvvvooccaattuurraa  ddeelllloo  SSttaattoo  --  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aadd  oosssseerrvvaarrllii  

aallll''aattttoo  ddeellll''aassssuunnzziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo..    

22..  II  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  pprroovvvveeddoonnoo,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll''aarrtt..  5588--bbiiss,,  ccoommmmaa  33,,  ddeell  

ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  33  ffeebbbbrraaiioo  11999933,,  nn..  2299,,  aall  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  llee  

pprreevviissiioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarree..  RReessttaannoo  ffeerrmmee  llee  

ddiissppoossiizziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llee  aallttrree  ffoorrmmee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  ppuubbbblliiccii  

ddiippeennddeennttii..  

33..  LLee  ddiissppoossiizziioonnii  cchhee  sseegguuoonnoo  ttrroovvaannoo  aapppplliiccaazziioonnee  iinn  ttuuttttii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  

nnoonn  ssiiaannoo  aapppplliiccaabbiillii  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  oo  ddii  rreeggoollaammeennttoo  oo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  

ii  pprrooffiillii  nnoonn  ddiivveerrssaammeennttee  ddiisscciipplliinnaattii  ddaa  lleeggggii  oo  rreeggoollaammeennttii..  NNeell  

rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinnccììppii  eennuunncciiaattii  ddaallll''aarrtt..  22,,  llee  pprreevviissiioonnii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  33  ee  

sseegguueennttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinntteeggrraattee  ee  ssppeecciiffiiccaattee  ddaaii  ccooddiiccii  aaddoottttaattii  ddaallllee  

ssiinnggoollee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  5588--bbiiss,,  ccoommmmaa  55,,  ddeell  ddeeccrreettoo  

lleeggiissllaattiivvoo  33  ffeebbbbrraaiioo  11999933,,  nn..  2299..    
  

AArrtt..  22  
PPrriinncciippii  

  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee  ccoonnffoorrmmaa  llaa  ssuuaa  ccoonnddoottttaa  aall  ddoovveerree  ccoossttiittuuzziioonnaallee  ddii  

sseerrvviirree  eesscclluussiivvaammeennttee  llaa  NNaazziioonnee  ccoonn  ddiisscciipplliinnaa  eedd  oonnoorree  ee  ddii  

rriissppeettttaarree  ii  pprriinnccììppii  ddii  bbuuoonn  aannddaammeennttoo  ee  iimmppaarrzziiaalliittàà  
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ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..  NNeellll''eesspplleettaammeennttoo  ddeeii  pprroopprrii  ccoommppiittii,,  iill  

ddiippeennddeennttee  aassssiiccuurraa  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  lleeggggee  ee  ppeerrsseegguuee  eesscclluussiivvaammeennttee  

ll''iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo;;  iissppiirraa  llee  pprroopprriiee  ddeecciissiioonnii  eedd  ii  pprroopprrii  

ccoommppoorrttaammeennttii  aallllaa  ccuurraa  ddeellll''iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  cchhee  ggllii  èè  aaffffiiddaattoo..    

22..  IIll  ddiippeennddeennttee  mmaannttiieennee  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ddii  iinnddiippeennddeennzzaa,,  aall  ffiinnee  ddii  

eevviittaarree  ddii  pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  oo  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aallllee  ssuuee  

mmaannssiioonnii  iinn  ssiittuuaazziioonnii,,  aanncchhee  ssoolloo  aappppaarreennttii,,  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii..  

EEggllii  nnoonn  ssvvoollggee  aallccuunnaa  aattttiivviittàà  cchhee  ccoonnttrraassttii  ccoonn  iill  ccoorrrreettttoo  

aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  dd''uuffffiicciioo  ee  ssii  iimmppeeggnnaa  aadd  eevviittaarree  ssiittuuaazziioonnii  ee  

ccoommppoorrttaammeennttii  cchhee  ppoossssaannoo  nnuuoocceerree  aaggllii  iinntteerreessssii  oo  aallll''iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  

ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..    

33..  NNeell  rriissppeettttoo  ddeellll''oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo,,  iill  ddiippeennddeennttee  ddeeddiiccaa  llaa  ggiiuussttaa  qquuaannttiittàà  

ddii  tteemmppoo  ee  ddii  eenneerrggiiee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ccoommppeetteennzzee,,  ssii  

iimmppeeggnnaa  aadd  aaddeemmppiieerrllee  nneell  mmooddoo  ppiiùù  sseemmpplliiccee  eedd  eeffffiicciieennttee  

nneellll''iinntteerreessssee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  aassssuummee  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoonnnneessssee  aaii  pprroopprrii  

ccoommppiittii..    

44..  IIll  ddiippeennddeennttee  uussaa  ee  ccuussttooddiissccee  ccoonn  ccuurraa  ii  bbeennii  ddii  ccuuii  ddiissppoonnee  ppeerr  rraaggiioonnii  

ddii  uuffffiicciioo  ee  nnoonn  uuttiilliizzzzaa  aa  ffiinnii  pprriivvaattii  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  ccuuii  ddiissppoonnee  ppeerr  

rraaggiioonnii  ddii  uuffffiicciioo..    

55..  IIll  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  ddiippeennddeennttee  ddeevvee  eesssseerree  ttaallee  ddaa  ssttaabbiilliirree  uunn  

rraappppoorrttoo  ddii  ffiidduucciiaa  ee  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  ii  cciittttaaddiinnii  ee  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

NNeeii  rraappppoorrttii  ccoonn  ii  cciittttaaddiinnii,,  eeggllii  ddiimmoossttrraa  llaa  mmaassssiimmaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  

nnoonn  nnee  oossttaaccoollaa  ll''eesseerrcciizziioo  ddeeii  ddiirriittttii..  FFaavvoorriissccee  ll''aacccceessssoo  ddeeggllii  sstteessssii  aallllee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  aa  ccuuii  aabbbbiiaannoo  ttiittoolloo  ee,,  nneeii  lliimmiittii  iinn  ccuuii  cciiòò  nnoonn  ssiiaa  vviieettaattoo,,  

ffoorrnniissccee  ttuuttttee  llee  nnoottiizziiee  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  vvaalluuttaarree  llee  

ddeecciissiioonnii  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddeeii  ddiippeennddeennttii..    

66..  IIll  ddiippeennddeennttee  lliimmiittaa  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  aa  ccaarriiccoo  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeellllee  

iimmpprreessee  aa  qquueellllii  iinnddiissppeennssaabbiillii  ee  aapppplliiccaa  ooggnnii  ppoossssiibbiillee  mmiissuurraa  ddii  

sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ddeellll''aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaggeevvoollaannddoo,,  ccoommuunnqquuee,,  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  ddeellllee  aattttiivviittàà  lloorroo  ccoonnsseennttiittee,,  oo  

ccoommuunnqquuee  nnoonn  ccoonnttrraarriiee  aallllee  nnoorrmmee  ggiiuurriiddiicchhee  iinn  vviiggoorree..    

77..  NNeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  pprroopprrii  ccoommppiittii,,  iill  ddiippeennddeennttee  rriissppeettttaa  llaa  

ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ttrraa  SSttaattoo  eedd  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii..  NNeeii  lliimmiittii  ddeellllee  

pprroopprriiee  ccoommppeetteennzzee,,  ffaavvoorriissccee  ll''eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ee  ddeeii  ccoommppiittii  ddaa  

ppaarrttee  ddeellll''aauuttoorriittàà  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  ccoommppeetteennttee  ee  ffuunnzziioonnaallmmeennttee  ppiiùù  

vviicciinnaa  aaii  cciittttaaddiinnii  iinntteerreessssaattii..                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                      

AArrtt..  33  
RReeggaallii  ee  aallttrree  uuttiilliittàà  
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11..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  cchhiieeddee,,  ppeerr  sséé  oo  ppeerr  aallttrrii,,  nnéé  aacccceettttaa,,  nneeaanncchhee  iinn  

ooccccaassiioonnee  ddii  ffeessttiivviittàà,,  rreeggaallii  oo  aallttrree  uuttiilliittàà  ssaallvvoo  qquueellllii  dd''uussoo  ddii  mmooddiiccoo  

vvaalloorree,,  ddaa  ssooggggeettttii  cchhee  aabbbbiiaannoo  ttrraattttoo  oo  ccoommuunnqquuee  ppoossssaannoo  ttrraarrrree  

bbeenneeffììccii  ddaa  ddeecciissiioonnii  oo  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aallll''uuffffiicciioo..    

22..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  cchhiieeddee,,  ppeerr  sséé  oo  ppeerr  aallttrrii,,  nnéé  aacccceettttaa,,  rreeggaallii  oo  aallttrree  

uuttiilliittàà  ddaa  uunn  ssuubboorrddiinnaattoo  oo  ddaa  ssuuooii  ppaarreennttii  eennttrroo  iill  qquuaarrttoo  ggrraaddoo..  IIll  

ddiippeennddeennttee  nnoonn  ooffffrree  rreeggaallii  oo  aallttrree  uuttiilliittàà  aadd  uunn  ssoovvrraaoorrddiinnaattoo  oo  aa  ssuuooii  

ppaarreennttii  eennttrroo  iill  qquuaarrttoo  ggrraaddoo,,  oo  ccoonnvviivveennttii,,  ssaallvvoo  qquueellllii  dd''uussoo  ddii  mmooddiiccoo  

vvaalloorree..    

  

  

  
AArrtt..  44  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  ee  aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii..  
  

11..  NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  vviiggeennttee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  aassssoocciiaazziioonnee,,  iill  

ddiippeennddeennttee  ccoommuunniiccaa  aall  ddiirriiggeennttee  ddeellll''uuffffiicciioo  llaa  pprroopprriiaa  aaddeessiioonnee  aadd  

aassssoocciiaazziioonnii  eedd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  aanncchhee  aa  ccaarraatttteerree  nnoonn  rriisseerrvvaattoo,,  ii  ccuuii  

iinntteerreessssii  ssiiaannoo  ccooiinnvvoollttii  ddaalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll''aattttiivviittàà  ddeellll''uuffffiicciioo,,  ssaallvvoo  

cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  ppaarrttiittii  ppoolliittiiccii  oo  ssiinnddaaccaattii..    

22..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  ccoossttrriinnggee  aallttrrii  ddiippeennddeennttii  aadd  aaddeerriirree  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  

eedd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  nnéé  llii  iinndduuccee  aa  ffaarrlloo  pprroommeetttteennddoo  vvaannttaaggggii  ddii  ccaarrrriieerraa..  

  
AArrtt..  55  

TTrraassppaarreennzzaa  nneeggllii  iinntteerreessssii  ffiinnaannzziiaarrii  
  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee  iinnffoorrmmaa  ppeerr  iissccrriittttoo  iill  ddiirriiggeennttee  ddeellll''uuffffiicciioo  ddii  ttuuttttii  ii  

rraappppoorrttii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmooddoo  rreettrriibbuuiittii  cchhee  eeggllii  aabbbbiiaa  

aavvuuttoo  nneellll''uullttiimmoo  qquuiinnqquueennnniioo,,  pprreecciissaannddoo::    

aa))    ssee  eeggllii,,  oo  ssuuooii  ppaarreennttii  eennttrroo  iill  qquuaarrttoo  ggrraaddoo  oo  ccoonnvviivveennttii,,  aabbbbiiaannoo  

aannccoorraa  rraappppoorrttii  ffiinnaannzziiaarrii  ccoonn  iill  ssooggggeettttoo  ccoonn  ccuuii  hhaa  aavvuuttoo  ii  pprreeddeettttii  

rraappppoorrttii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee;;    

bb))  ssee  ttaallii  rraappppoorrttii  ssiiaannoo  iinntteerrccoorrssii  oo  iinntteerrccoorrrraannoo  ccoonn  ssooggggeettttii  cchhee  

aabbbbiiaannoo  iinntteerreessssii  iinn  aattttiivviittàà  oo  ddeecciissiioonnii  iinneerreennttii  aallll''uuffffiicciioo,,  

lliimmiittaattaammeennttee  aallllee  pprraattiicchhee  aa  lluuii  aaffffiiddaattee..            

22..  IIll  ddiirriiggeennttee,,  pprriimmaa  ddii  aassssuummeerree  llee  ssuuee  ffuunnzziioonnii,,  ccoommuunniiccaa  

aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  llee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  aazziioonnaarriiee  ee  ggllii  aallttrrii  iinntteerreessssii  

ffiinnaannzziiaarrii  cchhee  ppoossssaannoo  ppoorrlloo  iinn  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  

ppuubbbblliiccaa  cchhee  ssvvoollggee  ee  ddiicchhiiaarraa  ssee  hhaa  ppaarreennttii  eennttrroo  iill  qquuaarrttoo  ggrraaddoo  oo  

aaffffiinnii  eennttrroo  iill  sseeccoonnddoo,,  oo  ccoonnvviivveennttii  cchhee  eesseerrcciittaannoo  aattttiivviittàà  ppoolliittiicchhee,,  

pprrooffeessssiioonnaallii  oo  eeccoonnoommiicchhee  cchhee  llii  ppoonnggaannoo  iinn  ccoonnttaattttii  ffrreeqquueennttii  ccoonn  
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ll''uuffffiicciioo  cchhee  eeggllii  ddoovvrràà  ddiirriiggeerree  oo  cchhee  ssiiaannoo  ccooiinnvvoollttee  nneellllee  ddeecciissiioonnii  oo  

nneellllee  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aallll''uuffffiicciioo..  SSuu  mmoottiivvaattaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  ddiirriiggeennttee  

ccoommppeetteennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aaffffaarrii  ggeenneerraallii  ee  ppeerrssoonnaallee,,  eeggllii  ffoorrnniissccee  

uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  pprroopprriiaa  ssiittuuaazziioonnee  ppaattrriimmoonniiaallee  ee  ttrriibbuuttaarriiaa..    
                                                                                                                                                                                                                                                                      

AArrtt..  66  
OObbbblliiggoo  ddii  aasstteennssiioonnee  

  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee  ssii  aassttiieennee  ddaall  ppaarrtteecciippaarree  aallll''aaddoozziioonnee  ddii  ddeecciissiioonnii  oo  aadd  

aattttiivviittàà  cchhee  ppoossssaannoo  ccooiinnvvoollggeerree  iinntteerreessssii  pprroopprrii  oovvvveerroo::  ddii  ssuuooii  ppaarreennttii  

eennttrroo  iill  qquuaarrttoo  ggrraaddoo  oo  ccoonnvviivveennttii;;  ddii  iinnddiivviidduuii  oodd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ccoonn  

ccuuii  eeggllii  sstteessssoo  oo  iill  ccoonniiuuggee  aabbbbiiaa  ccaauussaa  ppeennddeennttee  oo  ggrraavvee  iinniimmiicciizziiaa  oo  

rraappppoorrttii  ddii  ccrreeddiittoo  oo  ddeebbiittoo;;  ddii  iinnddiivviidduuii  oodd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  ccuuii  eeggllii  

ssiiaa  ttuuttoorree,,  ccuurraattoorree,,  pprrooccuurraattoorree  oo  aaggeennttee;;  ddii  eennttii,,  aassssoocciiaazziioonnii  aanncchhee  

nnoonn  rriiccoonnoosscciiuuttee,,  ccoommiittaattii,,  ssoocciieettàà  oo  ssttaabbiilliimmeennttii  ddii  ccuuii  eeggllii  ssiiaa  

aammmmiinniissttrraattoorree  oo  ggeerreennttee  oo  ddiirriiggeennttee..  IIll  ddiippeennddeennttee  ssii  aassttiieennee  iinn  ooggnnii  

aallttrroo  ccaassoo  iinn  ccuuii  eessiissttaannoo  ggrraavvii  rraaggiioonnii  ddii  ccoonnvveenniieennzzaa..  SSuullll''aasstteennssiioonnee  

ddeecciiddee  iill  ddiirriiggeennttee  ddeellll''uuffffiicciioo..    
AArrtt..  77  

AAttttiivviittàà  ccoollllaatteerraallii  
  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  aacccceettttaa  ddaa  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  

rreettrriibbuuzziioonnii  oo  aallttrree  uuttiilliittàà  ppeerr  pprreessttaazziioonnii  aallllee  qquuaallii  èè  tteennuuttoo  ppeerr  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  pprroopprrii  ccoommppiittii  dd''uuffffiicciioo..    

22..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  aacccceettttaa  iinnccaarriicchhii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iinnddiivviidduuii  oodd  

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  cchhee  aabbbbiiaannoo,,  oo  aabbbbiiaannoo  aavvuuttoo  nneell  bbiieennnniioo  pprreecceeddeennttee,,  uunn  

iinntteerreessssee  eeccoonnoommiiccoo  iinn  ddeecciissiioonnii  oo  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aallll''uuffffiicciioo..    

33..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  ssoolllleecciittaa  aaii  pprroopprrii  ssuuppeerriioorrii  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddii  

iinnccaarriicchhii  rreemmuunneerraattii..    
AArrtt..  88  

IImmppaarrzziiaalliittàà  
  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee,,  nneellll''aaddeemmppiimmeennttoo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa,,  aassssiiccuurraa  

llaa  ppaarriittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ttrraa  ii  cciittttaaddiinnii  cchhee  vveennggoonnoo  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  

ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddaa  ccuuii  ddiippeennddee..  AA  ttaall  ffiinnee,,  eeggllii  nnoonn  rriiffiiuuttaa  nnéé  aaccccoorrddaa  

aadd  aallccuunnoo  pprreessttaazziioonnii  cchhee  ssiiaannoo  nnoorrmmaallmmeennttee  aaccccoorrddaattee  oo  rriiffiiuuttaattee  aadd  

aallttrrii..    

22..  IIll  ddiippeennddeennttee  ssii  aattttiieennee  aa  ccoorrrreettttee  mmooddaalliittàà  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll''aattttiivviittàà  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddii  ssuuaa  ccoommppeetteennzzaa,,  rreessppiinnggeennddoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ooggnnii  

iilllleeggiittttiimmaa  pprreessssiioonnee,,  aannccoorrcchhéé  eesseerrcciittaattaa  ddaaii  ssuuooii  ssuuppeerriioorrii..    
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AArrtt..  99  
CCoommppoorrttaammeennttoo  nneellllaa  vviittaa  ssoocciiaallee  

  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  ssffrruuttttaa  llaa  ppoossiizziioonnee  cchhee  rriiccoopprree  nneellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  

ppeerr  ootttteenneerree  uuttiilliittàà  cchhee  nnoonn  ggllii  ssppeettttiinnoo..  NNeeii  rraappppoorrttii  pprriivvaattii,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  nneellll''eesseerrcciizziioo  ddeellllee  lloorroo  ffuunnzziioonnii,,  nnoonn  

mmeennzziioonnaa  nnéé  ffaa  aallttrriimmeennttii  iinntteennddeerree,,  ddii  pprroopprriiaa  iinniizziiaattiivvaa,,  ttaallee  

ppoossiizziioonnee,,  qquuaalloorraa  cciiòò  ppoossssaa  nnuuoocceerree  aallll''iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee..                                                                                      
AArrtt..  1100  

CCoommppoorrttaammeennttoo  iinn  sseerrvviizziioo  
  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee,,  ssaallvvoo  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo,,  nnoonn  rriittaarrddaa  nnéé  aaffffiiddaa  aadd  aallttrrii  

ddiippeennddeennttii  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  oo  ll''aaddoozziioonnee  ddii  ddeecciissiioonnii  ddii  pprroopprriiaa  

ssppeettttaannzzaa..    

22..  NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii,,  iill  ddiippeennddeennttee  lliimmiittaa  llee  aasssseennzzee  

ddaall  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo  aa  qquueellllee  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriiee..    

33..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  uuttiilliizzzzaa  aa  ffiinnii  pprriivvaattii  mmaatteerriiaallee  oo  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  ccuuii  

ddiissppoonnee  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  uuffffiicciioo..  SSaallvvoo  ccaassii  dd''uurrggeennzzaa,,  eeggllii  nnoonn  uuttiilliizzzzaa  llee  

lliinneeee  tteelleeffoonniicchhee  ddeellll''uuffffiicciioo  ppeerr  eessiiggeennzzee  ppeerrssoonnaallii..  IIll  ddiippeennddeennttee  cchhee  

ddiissppoonnee  ddii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssee  nnee  sseerrvvee  ppeerr  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ssuuooii  ccoommppiittii  dd''uuffffiicciioo  ee  nnoonn  vvii  ttrraassppoorrttaa  aabbiittuuaallmmeennttee  

ppeerrssoonnee  eessttrraanneeee  aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..    

44..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  aacccceettttaa  ppeerr  uussoo  ppeerrssoonnaallee,,  nnéé  ddeettiieennee  oo  ggooddee  aa  ttiittoolloo  

ppeerrssoonnaallee,,  uuttiilliittàà  ssppeettttaannttii  aallll''aaccqquuiirreennttee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallll''aaccqquuiissttoo  ddii  

bbeennii  oo  sseerrvviizzii  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  uuffffiicciioo..    

  
AArrtt..  1111  

RRaappppoorrttii  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo  
  

11..  IIll  ddiippeennddeennttee  iinn  ddiirreettttoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo  pprreessttaa  aaddeegguuaattaa  

aatttteennzziioonnee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  cciiaassccuunnoo  ee  ffoorrnniissccee  llee  ssppiieeggaazziioonnii  cchhee  ggllii  

ssiiaannoo  rriicchhiieessttee  iinn  oorrddiinnee  aall  ccoommppoorrttaammeennttoo  pprroopprriioo  ee  ddii  aallttrrii  ddiippeennddeennttii  

ddeellll''uuffffiicciioo..  NNeellllaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeellllee  pprraattiicchhee  eeggllii  rriissppeettttaa  ll''oorrddiinnee  

ccrroonnoollooggiiccoo  ee  nnoonn  rriiffiiuuttaa  pprreessttaazziioonnii  aa  ccuuii  ssiiaa  tteennuuttoo  mmoottiivvaannddoo  

ggeenneerriiccaammeennttee  ccoonn  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  llaavvoorroo  ddaa  ssvvoollggeerree  oo  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  

tteemmppoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee..  EEggllii  rriissppeettttaa  ggllii  aappppuunnttaammeennttii  ccoonn  ii  cciittttaaddiinnii  ee  

rriissppoonnddee  ssoolllleecciittaammeennttee  aaii  lloorroo  rreeccllaammii..    

22..  SSaallvvoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  eesspprriimmeerree  vvaalluuttaazziioonnii  ee  ddiiffffoonnddeerree  iinnffoorrmmaazziioonnii  aa  

ttuutteellaa  ddeeii  ddiirriittttii  ssiinnddaaccaallii  ee  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  iill  ddiippeennddeennttee  ssii  aassttiieennee  ddaa  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  cchhee  vvaaddaannoo  aa  ddeettrriimmeennttoo  ddeellll''iimmmmaaggiinnee  
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ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..  IIll  ddiippeennddeennttee  ttiieennee  iinnffoorrmmaattoo  iill  ddiirriiggeennttee  

ddeellll''uuffffiicciioo  ddeeii  pprroopprrii  rraappppoorrttii  ccoonn  ggllii  oorrggaannii  ddii  ssttaammppaa..    

33..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  pprreennddee  iimmppeeggnnii  nnéé  ffaa  pprroommeessssee  iinn  oorrddiinnee  aa  ddeecciissiioonnii  

oo  aazziioonnii  pprroopprriiee  oo  aallttrruuii  iinneerreennttii  aallll''uuffffiicciioo,,  ssee  cciiòò  ppoossssaa  ggeenneerraarree  oo  

ccoonnffeerrmmaarree  ssffiidduucciiaa  nneellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  oo  nneellllaa  ssuuaa  iinnddiippeennddeennzzaa  eedd  

iimmppaarrzziiaalliittàà..    

44..  NNeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  tteessttii  ssccrriittttii  ee  iinn  ttuuttttee  llee  aallttrree  ccoommuunniiccaazziioonnii  iill  

ddiippeennddeennttee  aaddoottttaa  uunn  lliinngguuaaggggiioo  cchhiiaarroo  ee  ccoommpprreennssiibbiillee..    

55..  IIll  ddiippeennddeennttee  cchhee  ssvvoollggee  llaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa  iinn  uunnaa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  ffoorrnniissccee  sseerrvviizzii  aall  ppuubbbblliiccoo  ssii  pprreeooccccuuppaa  ddeell  

rriissppeettttoo  ddeeggllii  ssttaannddaarrdd  ddii  qquuaalliittàà  ee  ddii  qquuaannttiittàà  ffiissssaattii  

ddaallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  nneellllee  aappppoossiittee  ccaarrttee  ddeeii  sseerrvviizzii..  EEggllii  ssii  pprreeooccccuuppaa  

ddii  aassssiiccuurraarree  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  sseerrvviizziioo,,  ddii  ccoonnsseennttiirree  aaggllii  uutteennttii  llaa  sscceellttaa  

ttrraa  ii  ddiivveerrssii  eerrooggaattoorrii  ee  ddii  ffoorrnniirree  lloorroo  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  mmooddaalliittàà  ddii  

pprreessttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ee  ssuuii  lliivveellllii  ddii  qquuaalliittàà..  
  AArrtt..  1122  
CCoonnttrraattttii  

  

11..  NNeellllaa  ssttiippuullaazziioonnee  ddii  ccoonnttrraattttii  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  iill  

ddiippeennddeennttee  nnoonn  rriiccoorrrree  aa  mmeeddiiaazziioonnee  oo  aadd  aallttrraa  ooppeerraa  ddii  tteerrzzii,,  nnéé  

ccoorrrriissppoonnddee  oo  pprroommeettttee  aadd  aallccuunnoo  uuttiilliittàà  aa  ttiittoolloo  ddii  iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee,,  nnéé  

ppeerr  ffaacciilliittaarree  oo  aavveerr  ffaacciilliittaattoo  llaa  ccoonncclluussiioonnee  oo  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo..    

22..  IIll  ddiippeennddeennttee  nnoonn  ccoonncclluuddee,,  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccoonnttrraattttii  ddii  

aappppaallttoo,,  ffoorrnniittuurraa,,  sseerrvviizziioo,,  ffiinnaannzziiaammeennttoo  oo  aassssiiccuurraazziioonnee  ccoonn  iimmpprreessee  

ccoonn  llee  qquuaallii  aabbbbiiaa  ssttiippuullaattoo  ccoonnttrraattttii  aa  ttiittoolloo  pprriivvaattoo  nneell  bbiieennnniioo  

pprreecceeddeennttee..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoonncclluuddaa  ccoonnttrraattttii  ddii  

aappppaallttoo,,  ffoorrnniittuurraa,,  sseerrvviizziioo,,  ffiinnaannzziiaammeennttoo  oo  aassssiiccuurraazziioonnee,,  ccoonn  iimmpprreessee  

ccoonn  llee  qquuaallii  eeggllii  aabbbbiiaa  ccoonncclluussoo  ccoonnttrraattttii  aa  ttiittoolloo  pprriivvaattoo  nneell  bbiieennnniioo  

pprreecceeddeennttee,,  ssii  aassttiieennee  ddaall  ppaarrtteecciippaarree  aallll''aaddoozziioonnee  ddeellllee  ddeecciissiioonnii  eedd  aallllee  

aattttiivviittàà  rreellaattiivvee  aallll''eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo..    

33..  IIll  ddiippeennddeennttee  cchhee  ssttiippuullaa  ccoonnttrraattttii  aa  ttiittoolloo  pprriivvaattoo  ccoonn  iimmpprreessee  ccoonn  ccuuii  

aabbbbiiaa  ccoonncclluussoo,,  nneell  bbiieennnniioo  pprreecceeddeennttee,,  ccoonnttrraattttii  ddii  aappppaallttoo,,  ffoorrnniittuurraa,,  

sseerrvviizziioo,,  ffiinnaannzziiaammeennttoo  eedd  aassssiiccuurraazziioonnee,,  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioo--

nnee,,  nnee  iinnffoorrmmaa  ppeerr  iissccrriittttoo  iill  ddiirriiggeennttee  ddeellll''uuffffiicciioo..    

44..  SSee  nneellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  22  ee  33  ssii  ttrroovvaa  iill  ddiirriiggeennttee,,  qquueessttii  

iinnffoorrmmaa  ppeerr  iissccrriittttoo  iill  ddiirriiggeennttee  ccoommppeetteennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aaffffaarrii  ggeenneerraallii  

ee  ppeerrssoonnaallee..    

  
AArrtt..  1133  

OObbbblliigghhii  ccoonnnneessssii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  
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11..  IIll  ddiirriiggeennttee  eedd  iill  ddiippeennddeennttee  ffoorrnniissccoonnoo  aallll''uuffffiicciioo  iinntteerrnnoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  

ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  aadd  uunnaa  ppiieennaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  

ccoonnsseegguuiittii  ddaallll''uuffffiicciioo  pprreessssoo  iill  qquuaallee  pprreessttaannoo  sseerrvviizziioo..  LL''iinnffoorrmmaazziioonnee  

èè  rreessaa  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aallllee  sseegguueennttii  ffiinnaalliittàà::  mmooddaalliittàà  ddii  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll''aattttiivviittàà  ddeellll''uuffffiicciioo;;  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  pprreessttaattii;;  ppaarriittàà  

ddii  ttrraattttaammeennttoo  ttrraa  llee  ddiivveerrssee  ccaatteeggoorriiee  ddii  cciittttaaddiinnii  ee  uutteennttii;;  aaggeevvoollee  

aacccceessssoo  aaggllii  uuffffiiccii,,  ssppeecciiee  ppeerr  ggllii  uutteennttii  ddiissaabbiillii;;  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ee  

cceelleerriittàà  ddeellllee  pprroocceedduurree;;  oosssseerrvvaannzzaa  ddeeii  tteerrmmiinnii  pprreessccrriittttii  ppeerr  llaa  

ccoonncclluussiioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree;;  ssoolllleecciittaa  rriissppoossttaa  aa  rreeccllaammii,,  iissttaannzzee  ee  

sseeggnnaallaazziioonnii..    
AArrtt..  1144  

AAbbrrooggaazziioonnee  
  

11..  IIll  ddeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  3311  mmaarrzzoo  11999944  èè  

aabbrrooggaattoo..          

AAlllleeggaattoo  NN  
 

 

 

CCAARRTTAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
  

  

PPRRIINNCCIIPPII  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII  
  

LLaa  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  hhaa  ccoommee  ffoonnttee  ddii  iissppiirraazziioonnee  ffoonnddaammeennttaallee  ggllii  

aarrtttt..  33,,  3333  ee  3344  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  IIttaalliiaannaa  

  
11..  UUGGUUAAGGLLIIAANNZZAA  

11..11..  NNeessssuunnaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  nneellll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ssccoollaassttiiccoo  ppuuòò  

eesssseerree  ccoommppiiuuttaa  ppeerr  mmoottiivvii  rriigguuaarrddaannttii  sseessssoo,,  rraazzzzaa,,  eettnniiaa,,  lliinngguuaa,,  

rreelliiggiioonnee,,  ooppiinniioonnii  ppoolliittiicchhee,,  ccoonnddiizziioonnii  ppssiiccooffiissiicchhee  ee  ssoocciioo--

eeccoonnoommiicchhee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee//oo  ddeellllee  lloorroo  ffaammiigglliiee..  

  
22..  IIMMPPAARRZZIIAALLIITTAA’’  EE  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  

22..11..  II  ssooggggeettttii  eerrooggaattoorrii  ddeell  sseerrvviizziioo  ssccoollaassttiiccoo  aaggiissccoonnoo  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  

oobbiieettttiivviittàà  eedd  eeqquuiittàà..  

22..22..  LLaa  ssccuuoollaa  aattttrraavveerrssoo  ttuuttttee  llee  ssuuee  ccoommppoonneennttii  ee  ccoonn  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellllee  

iissttiittuuzziioonnii  ccoolllleeggaattee,,  ggaarraannttiissccee  llaa  rreeggoollaarriittàà  ee  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  sseerrvviizziioo  

ee  ddeellllee  aattttiivviittàà  eedduuccaattiivvee,,  aanncchhee  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ccoonnfflliittttoo  ssiinnddaaccaallee,,  nneell  
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rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ee  ddeellllee  nnoorrmmee  ssaanncciittii  ddaallllaa  lleeggggee  ee  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  

ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii  iinn  mmaatteerriiaa..  

  
33..  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  EE  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  

33..11..  LLaa  ssccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa,,  ccoonn  ooppppoorrttuunnii  eedd  aaddeegguuaattii  aatttteeggggiiaammeennttii  eedd  

aazziioonnii  ddii  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeell  sseerrvviizziioo,,  aa  ffaavvoorriirree  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeeii  

ggeenniittoorrii  ee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ee  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddii  qquueessttii  uullttiimmii,,  

ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aallllaa  ffaassee  ddii  iinnggrreessssoo  aallllee  ccllaassssii  iinniizziiaallii  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  pprriimmaarriiaa  ee  aallllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  rriilleevvaannttee  nneecceessssiittàà..  

PPaarrttiiccoollaarree  iimmppeeggnnoo  èè  pprreessttaattoo  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  pprroobblleemmaattiicchhee  

rreellaattiivvee  aaggllii  aalluunnnnii  ssttrraanniieerrii,,  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaazziioonnaalliittàà,,  aa  qquueellllii  iinn  

ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp  oo  ddii  ssvvaannttaaggggiioo..  

33..22..  NNeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ooggnnii  ooppeerraattoorree  hhaa  ppiieennoo  

rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ddeellll’’aalluunnnnoo..  

  
44..  DDIIRRIITTTTOO  DDII  SSCCEELLTTAA,,  OOBBBBLLIIGGOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  EE  FFRREEQQUUEENNZZAA  

44..11..  LL’’uutteennttee  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  sscceegglliieerree  ffrraa  iissttiittuuzziioonnii  cchhee  eerrooggaannoo  iill  sseerrvviizziioo  

ssccoollaassttiiccoo..  LLaa  lliibbeerrttàà  ddii  sscceellttaa  ssii  eesseerrcciittaa  ttrraa  llee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  

ssttaattaallii  ddeelllloo  sstteessssoo  ttiippoo,,  nneeii  lliimmiittii  ddeellllaa  ccaappiieennzzaa  oobbiieettttiivvaa  ddii  cciiaassccuunnaa  

ddii  eessssee..  IInn  ccaassoo  ddii  eecccceeddeennzzaa  ddii  ddoommaannddee  vvaa,,  ccoommuunnqquuee  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  

ccrriitteerriioo  ddeellllaa  tteerrrriittoorriiaalliittàà  ((rreessiiddeennzzaa,,  ddoommiicciilliioo,,  sseeddee  ddii  llaavvoorroo  ddeeii  

ffaammiilliiaarrii,,  eecccc..))..  

44..22..  LL’’oobbbblliiggoo  ssccoollaassttiiccoo,,  iill  pprroosseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  ssttuuddii  ssuuppeerriioorrii  ee  llaa  

rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  ffrreeqquueennzzaa  ssoonnoo  aassssiiccuurraattii  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  

pprreevveennzziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’eevvaassiioonnee  ee  ddeellllaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ddaa  

ppaarrttee  ddii  ttuuttttee  llee  iissttiittuuzziioonnii  ccooiinnvvoollttee,,  cchhee  ccoollllaabboorraannoo  ttrraa  lloorroo  iinn  mmooddoo  

ffuunnzziioonnaallee  eedd  oorrggaanniiccoo..  

  
55..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE,,  EEFFFFIICCIIEENNZZAA  EE  TTRRAASSPPAARREENNZZAA  

55..11..  IIssttiittuuzziioonnii,,  ppeerrssoonnaallee,,  ggeenniittoorrii,,  aalluunnnnii,,  ssoonnoo  pprroottaaggoonniissttii  ee  rreessppoonnssaabbiillii  

ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  CCAARRTTAA,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ggeessttiioonnee  ppaarrtteecciippaattaa  

ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeggllii  oorrggaannii  ee  ddeellllee  pprroocceedduurree  vviiggeennttii..  II  lloorroo  

ccoommppoorrttaammeennttii  ddeevvoonnoo  ffaavvoorriirree  llaa  ppiiùù  aammppiiaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  

ssttaannddaarrdd  ggeenneerraallii  ddeell  sseerrvviizziioo..  

55..22..  LLee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  ee  ggllii  eennttii  llooccaallii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  ffaavvoorriirree  llee  

aattttiivviittàà  eexxttrraassccoollaassttiicchhee  cchhee  rreeaalliizzzzaannoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoommee  

cceennttrroo  ddii  pprroommoozziioonnee  ccuullttuurraallee,,  ssoocciiaallee  ee  cciivviillee,,  ccoonnsseenntteennddoo  ll’’uussoo  

ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ee  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ffuuoorrii  ddeellll’’oorraarriioo  ddeell  sseerrvviizziioo  ssccoollaassttiiccoo,,  

sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  vviiggeennttii,,  ccoommpprreessaa  llaa  ddiirreettttiivvaa  mmiinniisstteerriiaallee  nn..  113333//9966..  
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55..33..  LLee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee,,  aall  ffiinnee  ddii  pprroommuuoovveerree  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  

ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ggaarraannttiissccoonnoo  llaa  mmaassssiimmaa  sseemmpplliicciittàà  ddeellllee  pprroocceedduurree  eedd    

uunn’’uunniiffoorrmmaazziioonnee  ccoommpplleettaa  ee  ttrraassppaarreennttee..  

55..44..  LL’’aattttiivviittàà  ssccoollaassttiiccaa,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’oorraarriioo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ttuuttttee  llee  

ccoommppoonneennttii,,  ssii  iinnffoorrmmaa  aa  ccrriitteerrii  ddii  eeffffiicciieennzzaa,,  ddii  eeffffiiccaacciiaa,,  fflleessssiibbiilliittàà  

nneellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ee  

ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  iinntteeggrraattaa..  

55..55..  PPeerr  llee  sstteessssee  ffiinnaalliittàà,,  llaa  ssccuuoollaa  ggaarraannttiissccee  eedd  oorrggaanniizzzzaa  llee  mmooddaalliittàà  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iissttiittuuzziioonnii  eedd  eennttii  

ccuullttuurraallii,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  lliinneeee  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ee  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee  ddii  

iinntteerrvveennttoo  ddeeffiinniittee  ddaallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

  
66..  LLIIBBEERRTTAA’’  DDII  IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  EEDD  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO    

  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  
  

66..11..  LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  aassssiiccuurraa  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliibbeerrttàà  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  

ddeeii  ddoocceennttii  ee  ggaarraannttiissccee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll’’aalluunnnnoo,,  ffaacciilliittaannddoonnee  llee  

ppootteennzziiaalliittàà  eevvoolluuttiivvee  ee  ccoonnttrriibbuueennddoo  aalllloo  ssvviilluuppppoo  aarrmmoonniiccoo  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaalliittàà,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  nnaazziioonnaallii  ee  

ccoommuunniittaarrii,,  ggeenneerraallii  ee  ssppeecciiffiiccii,,  rreecceeppiittii  ddaaii  NNuuoovvii  PPrrooggrraammmmii  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ee  ddaaggllii  OOrriieennttaammeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa..  

66..22..  LL’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunn  iimmppeeggnnoo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  

ppeerrssoonnaallee  ssccoollaassttiiccoo  ee  uunn  ccoommppiittoo  ppeerr  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  cchhee  aassssiiccuurraa  

iinntteerrvveennttii  oorrggaanniiccii  ee  rreeggoollaarrii..  

  

PPAARRTTEE  II  
  

77..    AARREEAA  DDIIDDAATTTTIICCAA  

77..11..  LLaa  ssccuuoollaa,,  ccoonn  ll’’aappppoorrttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

ee  ccoonn  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  eedd  iill  ccoonnccoorrssoo  ddeellllee  ffaammiigglliiee,,  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ee  

ddeellllaa  SSoocciieettàà  cciivviillee,,  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aattttiivviittàà  eedduuccaattiivvee  

ee  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ggaarraannttiirrnnee  ll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  aallllee  eessiiggeennzzee  ccuullttuurraallii  ee  

ffoorrmmaattiivvee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  eedduuccaattiivvii  vvaalliiddii  ppeerr  

iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  iissttiittuuzziioonnaallii..  

77..22..  AAll  ffiinnee  ddii  pprroommuuoovveerree  uunn  aarrmmoonniiccoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeeggllii  

aalluunnnnii,,  ssaarràà  ppoossttaa  aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  aallllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  eedduuccaattiivvaa,,  ssiiaa  

oorriizzzzoonnttaallee  cchhee  vveerrttiiccaallee..  PPeerrttaannttoo  ssii  pprreevveeddoonnoo  iinnccoonnttrrii  ttrraa  iinnsseeggnnaannttii  

ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  pprriimmaarriiaa  ee  ttrraa  qquueessttii  ee  ii  ddoocceennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  

sseeccoonnddaarriiee  ddii  11°°  ggrraaddoo,,  ccoossìì  ddaa  eevviittaarree  ppaassssaaggggii  ttrraauummaattiiccii  ddaa  uunnoo  aadd  

aallttrroo  oorrddiinnee  ddii  ssccuuoollaa..  SSaarraannnnoo  ccuurraattii  iinn  mmaanniieerraa  ccoonnccrreettaa  ee  ccoossppiiccuuaa  ii  
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rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  ffaammiigglliiaa  ee  ccoonn  llee  aallttrree  aaggeennzziiee  eedduuccaattiivvee  ((aassssoocciiaazziioonnii  

ccuullttuurraallii,,  ppaarrrroocccchhiiaa,,  eecccc..))  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  ooppppoorrttuunnee  ssiinneerrggiiee  aa  ccaarraatttteerree  

ffoorrmmaattiivvoo..  

77..33..  NNeellllaa  sscceellttaa  ddeeii  lliibbrrii  ddii  tteessttoo  ii  ddoocceennttii  ee  ggllii  oorrggaannii  ccoolllleeggiiaallii  ddeevvoonnoo  

tteenneerree  ccoonnttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  ddeell  

ccoommpplleessssiivvoo  iittiinneerraarriioo  ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa,,  ppeerr  ooppeerraarree  

uunn’’aaddoozziioonnee  cchhee  ggaarraannttiissccaa  lliivveellllii  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  eelleevvaattii  ppeerr  ttuuttttee  llee  

ddiisscciipplliinnee,,  eevviittaannddoo  ssqquuiilliibbrrii  cchhee  ccoommpprroommeettttaannoo  ll’’oorrggaanniicciittàà  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii  ddiiddaattttiiccii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  ccoonnssiiddeerriinnoo  ii  ccrriitteerrii  cchhee  

sseegguuoonnoo::  

--  nnaattuurraa  ee  ffoorrmmaa  ddeellllee  eessppoossiizziioonnii,,  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

ccuurraa  iinn  rreellaazziioonnee  aalllloo  ssppeessssoorree  ccuullttuurraallee  ddeeii  ccoonntteennuuttii,,  aallllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’uunniittaarriieettàà  ddeeii  ssaappeerrii  eedd  aall  rraappppoorrttoo  ffrraa  llee  

ddiisscciipplliinnee  ddii  ssttuuddiioo..  

77..44..  NNeellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  ppeerr  ccaassaa,,  iill  ddoocceennttee  ooppeerraa  iinn  ccooeerreennzzaa  

ccoonn  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  ccllaassssee,,  eevviittaannddoo  ddii  ssoovvrraaccccaarriiccaarree  ggllii  

aalluunnnnii,,  ppeerr  llaasscciiaarr  lloorroo  iill  tteemmppoo  ddii  ccoollttiivvaarree  aallttrrii  iinntteerreessssii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  

iill  ppoommeerriiggggiioo  iinn  ccuuii  cc’’èè  rriieennttrroo  nnoonn  ssaarraannnnoo  aasssseeggnnaattii  ii  ccoommppiittii  ppeerr  iill  

ggiioorrnnoo  ddooppoo..  

77..55..  NNeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aalllliieevvii,,  ii  ddoocceennttii  ccoollllooqquuiiaannoo  iinn  mmooddoo  ppaaccaattoo..  NNoonn  

ssii  ddeevvee  rriiccoorrrreerree  aadd  aallccuunnaa  ffoorrmmaa  ddii  iinnttiimmiiddaazziioonnee  oo  mmiinnaacccciiaa  ddii  

ppuunniizziioonnii  mmoorrttiiffiiccaannttii..  II  ddoocceennttii  iimmppoossttaannoo  iill  rraappppoorrttoo  eedduuccaattiivvoo  ccoonn  

ggllii  aalluunnnnii  bbaassaannddoolloo  ssuull  rreecciipprrooccoo  rriissppeettttoo,,  ssccoorraaggggiiaannddoo  ppeerrcciiòò  ggllii  

aatttteeggggiiaammeennttii  iirrrriigguuaarrddoossii  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  eevviittaannddoo  eessssii  sstteessssii  ddii  

rriivvoollggeerrssii  aaggllii  aalllliieevvii  ccoonn  eesspprreessssiioonnii  ooffffeennssiivvee..  

77..66..  PPrrooggeettttoo  eedduuccaattiivvoo  ee  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

LLaa  ssccuuoollaa  ggaarraannttiissccee  ll’’eellaabboorraazziioonnee,,  ll’’aaddoozziioonnee  ee  llaa  ppuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  

ddeeii  sseegguueennttii  ddooccuummeennttii::  
aa..  PPrrooggeettttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  iissttiittuuttoo  ((PP..EE..II..))  

IIll  PPEEII  eellaabboorraattoo  ddaallllee  ssiinnggoollee  ssccuuoollee  ccoonnttiieennee  llee  sscceellttee  eedduuccaattiivvee  eedd  

oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ii  ccrriitteerrii  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  ee  ccoossttiittuuiissccee  uunn  

iimmppeeggnnoo  ppeerr  ll’’iinntteerraa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa..  IInntteeggrraattoo  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  

dd’’iissttiittuuttoo,,  ddeeffiinniissccee,,  iinn  mmooddoo  rraazziioonnaallee  ee  pprroodduuttttiivvoo  iill  ppiiaannoo  

oorrggaanniizzzzaattiivvoo  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee  ccuullttuurraallii,,  ddeellllee  sscceellttee  

eedduuccaattiivvee  ee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  eellaabboorraattii  ddaaii  ccoommppeetteennttii  oorrggaannii  

ddeellllaa  ssccuuoollaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  rreeggoollaa  ll’’uussoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ddii  iissttiittuuttoo  ee  llaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ssoosstteeggnnoo,,  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

iinntteeggrraattaa..  CCoonnttiieennee,,  iinnoollttrree,,  ii  ccrriitteerrii  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  ccllaassssii,,  

aallll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  aallllee  sstteessssee,,  aallllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  
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ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  ee  aattaa,,  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  sseerrvviizziioo  

ssccoollaassttiiccoo..    

IIll  RReeggoollaammeennttoo  ddii  IIssttiittuuttoo  ccoommpprreennddee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  nnoorrmmee  rreellaattiivvee  

aa::  

--  VViiggiillaannzzaa  ssuuggllii  aalluunnnnii;;  

--  CCoommppoorrttaammeennttoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddii  rriittaarrddii,,  

uusscciittee,,  aasssseennzzee,,  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnii;;  

--  UUssoo  ddeeggllii  ssppaazzii  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ee  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa;;  

NNeell  rreeggoollaammeennttoo  ssoonnoo  iinnoollttrree  ddeeffiinniittee  iinn  mmooddoo  ssppeecciiffiiccoo::  

--  LLee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoonn  aalluunnnnii  ee  ggeenniittoorrii;;  

--  LLee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonnvvooccaazziioonnee  ee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aasssseemmbblleeee  ddii  

ccllaassssee,,  ddeeii  ccoonnssiiggllii  ddii  iinntteerrsseezziioonnee,,  ddii  iinntteerrccllaassssee  ee  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  

iissttiittuuttoo;;  

--  IIll  ccaalleennddaarriioo  ddii  mmaassssiimmaa  ddeellllee  rriiuunniioonnii  ee  llaa  ppuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  

aattttii..  
IInnffoorrmmaazziioonnee  aallll’’uutteennzzaa  ssuull  PP..OO..FF..  

RReeddaazziioonnee  eennttrroo  iill  3300//1111  

PPuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  aaffffiissssiioonnee  aallll’’aallbboo  eennttrroo  iill  0055//1122  

CCooppiiaa  ddeeppoossiittaattaa  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  

DDuupplliiccaazziioonnee  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  aall  ccoossttoo  ddii  €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii..  
bb..  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  

LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa,,  eellaabboorraattaa  ddaall  ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii,,  

pprrooggeettttaa  ii  ppeerrccoorrssii  ffoorrmmaattiivvii  ccoorrrreellaattii  aaggllii  oobbiieettttiivvii  ee  aallllee  ffiinnaalliittàà  

ddeelliinneeaattii  nneeii  pprrooggrraammmmii..    

AAll  ffiinnee  ddii  aarrmmoonniizzzzaarree  ll’’aattttiivviittàà  ddeeii  ccoonnssiiggllii  ddii  iinntteerrsseezziioonnee,,  ddii  

iinntteerrccllaassssee  ee  ddii  ccllaassssee,,  iinnddiivviidduuaa  ggllii  ssttrruummeennttii  ppeerr  llaa  rriilleevvaazziioonnee  

iinniizziiaallee  ee  ffiinnaallee  ee  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddiiddaattttiiccii..  

SSuullllaa  bbaassee  ddeeii  ccrriitteerrii  eesspprreessssii  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo  eellaabboorraa  llee  aattttiivviittàà  

rriigguuaarrddaannttii  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinntteeggrraattaa,,  ii  ccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ggllii  iinntteerrvveennttii  

ddii  ssoosstteeggnnoo..  
IInnffoorrmmaazziioonnee  aallll’’uutteennzzaa  ssuullllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  

RReeddaazziioonnee  eennttrroo  iill  2200//0099  

PPuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  aaffffiissssiioonnee  aallll’’aallbboo  eennttrroo  iill  2255//0099  

CCooppiiaa  ddeeppoossiittaattaa  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  

DDuupplliiccaazziioonnee  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  aall  ccoossttoo  ddii  €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii..  
  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  
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EEllaabboorraattaa  eedd  aapppprroovvaattaa  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  iinntteerrsseezziioonnee,,  ddii  iinntteerrccllaassssee  ee  ddii  

ccllaassssee::  

--  DDeelliinneeaa  iill  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddeellllaa  ccllaassssee  ee  ddeell  ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo,,  

aaddeegguuaannddoo  aadd  eessssii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ooppeerraattiivvii;;  

--  UUttiilliizzzzaa  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeellllee  vvaarriiee  aarreeee  ddiisscciipplliinnaarrii  ppeerr  iill  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ee  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  iinnddiiccaattii  

ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  iinntteerrsseezziioonnee,,  ddii  iinntteerrccllaassssee  ee  ddii  ccllaassssee  ee  ddaall  

ccoolllleeggiioo  ddeeii  ddoocceennttii;;  

--  ÈÈ  ssoottttooppoossttaa  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  aa  mmoommeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii,,  aall  ffiinnee  ddii  aaddeegguuaarree  ll’’aazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  aallllee  

eessiiggeennzzee  ffoorrmmaattiivvee  cchhee  eemmeerrggoonnoo  ““iinn  iittiinneerree””;;  

--  LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  aannnnuuaallee  vviieennee  rreeddaattttaa  ppeerr  ccllaassssii  ee  

sseezziioonnii  ppaarraalllleellee..  

--  LLaa  ssccaannssiioonnee  ppeerriiooddiiccaa  èè  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeeii  ssiinnggoollii  tteeaamm..  LLaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  ppeerr  ttuuttttee  llee  ccllaassssii  ee  sseezziioonnii  ddii  ssccuuoollaa  

dd’’iinnffaannzziiaa,,  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  èè  aalllleeggaattaa  aall  pprreesseennttee  

ddooccuummeennttoo  ee  nnee  ffaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee..  
IInnffoorrmmaazziioonnee  aallll’’uutteennzzaa  ssuullllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  

RReeddaazziioonnee  eennttrroo  iill  2200//1100  

PPuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  aaffffiissssiioonnee  aallll’’aallbboo  eennttrroo  iill  3300//1100  

CCooppiiaa  ddeeppoossiittaattaa  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa  

DDuupplliiccaazziioonnee  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  aall  ccoossttoo  ddii  €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii..  
CCoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo  

IIll  ccoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo  èè  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee,,  eesspplliicciittaa  ee  ppaarrtteecciippaattaa,,  

ddeellll’’ooppeerraattoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  aassssiiccuurraa  uunnaa  mmaaggggiioorree  ttrraassppaarreennzzaa  ee  

cchhiiaarreezzzzaa..  IIll  tteerrmmiinnee  ““ccoonnttrraattttoo””  cchhee  vvaa  lleettttoo,,  nnoonn  iinn  cchhiiaavvee  ggiiuurriiddiiccaa,,  

iimmpplliiccaa,,  ccoommuunnqquuee,,  llaa  pprreesseennzzaa  ee  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellllee  ppaarrttii  ccoonnttrraaeennttii..  

EEssssoo  ssii  ssttaabbiilliissccee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ttrraa  iill  ddoocceennttee  ee  ll’’aalllliieevvoo,,  mmaa  ccooiinnvvoollggee  

ll’’iinntteerroo  ccoonnssiigglliioo  ddii  iinntteerrccllaassssee  ee  llaa  ccllaassssee,,  ggllii  oorrggaannii  ddii  iissttiittuuttoo,,  ii  

ggeenniittoorrii,,  ggllii  eennttii  eesstteerrnnii  pprreeppoossttii  oodd  iinntteerreessssaattii  aall  sseerrvviizziioo  ssccoollaassttiiccoo..  

LL’’aalluunnnnoo,,  pprreennddeennddoo  ccoosscciieennzzaa  ddeell  pprroopprriioo  pprroocceessssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  

vviieennee  ccooiinnvvoollttoo  ee  ssttiimmoollaattoo  nneell  ssuuoo  ppeerrccoorrssoo  ddii  ccrreesscciittaa  ee  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo..  AAll  ddiirriittttoo  ddii  ccoonnoosscceerree  iill  ssuuoo  ppeerrccoorrssoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeevvee  

ccoorrrriissppoonnddeerree  uunn  aaddeegguuaattoo  iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee..    

LLee  ffaammiigglliiee,,  pprreessoo  aattttoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa,,  ddeevvoonnoo  nnoonn  ssoolloo  

eesspprriimmeerree  ppaarreerrii  ee  pprrooppoossttee,,  mmaa  aanncchhee  ccoollllaabboorraarree  nneellllee  aattttiivviittàà..  
  

LL’’aalllliieevvoo  ddeevvee  ccoonnoosscceerree::  

--  GGllii  oobbiieettttiivvii  ddiiddaattttiiccii  eedd  eedduuccaattiivvii  ddeell  ssuuoo  ccuurrrriiccoolloo;;  

--  IIll  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerrllii;;  
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--  LLee  ffaassii  ddeell  ssuuoo  ccuurrrriiccoolloo..  
  

IIll  ddoocceennttee  ddeevvee::  

--  EEsspprriimmeerree  llaa  pprroopprriiaa  ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa;;  

--  MMoottiivvaarree  iill  pprroopprriioo  iinntteerrvveennttoo  ddiiddaattttiiccoo;;  

--  EEsspplliicciittaarree  llee  ssttrraatteeggiiee,,  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa,,  ii  ccrriitteerrii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee..  
  

IIll  ggeenniittoorree  ddeevvee::  

--  CCoonnoosscceerree  ll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa;;  

--  EEsspprriimmeerree  ppaarreerrii  ee  pprrooppoossttee;;  

--  CCoollllaabboorraarree  nneellllee  aattttiivviittàà..  

IIll  ccoonnttrraattttoo  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaammeennttee  uunn  ddooccuummeennttoo  ssccrriittttoo,,  mmaa  

rraapppprreesseennttaa  uunn  mmeezzzzoo  vviinnccoollaannttee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccoo--eedduuccaattiivvaa,,  

ssooggggeettttoo  aa  rreevviissiioonnii  ee  aadd  ooppppoorrttuunnii  aaggggiiuussttaammeennttii..  

LLee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ssoonnoo  eesspplliicciittaattee  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

ddiiddaattttiiccaa,,  ppeerrttaannttoo  rriivveessttoonnoo  ccaarraatttteerree  ccoolllleeggiiaallee..  

TTuuttttee  llee  ccaaddeennzzee  aa  ccuuii  ddeevvoonnoo  aaddeemmppiieerree  llee  ttrree  ccoommppoonneennttii  ((ddoocceennttii  ––  

aalluunnnnii  ––  ggeenniittoorrii))  vvaannnnoo  ddeettttaagglliiaattee  eedd  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattee,,  ssiittuuaazziioonnee  ppeerr  

ssiittuuaazziioonnee,,  nneeggllii  aappppoossiittii  ddooccuummeennttii  qquuaallii  iill  ddooccuummeennttoo  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee,,  ii  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo  ddeeii  ddoocceennttii,,  ii  pprrooggeettttii  ssppeecciiaallii..  

  

  

PPAARRTTEE  IIII  
  

88..    OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  SSEERRVVIIZZII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  

88..11..  LLaa  ssccuuoollaa  iinnddiivviidduuaa  ii  sseegguueennttii  ffaattttoorrii  ddii  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  

aammmmiinniissttrraattiivvii::  

--  CCeelleerriittàà  ddeellllee  pprroocceedduurree;;  

--  TTrraassppaarreennzzaa;;  

--  TTeemmppii  ddii  aatttteessaa  aaggllii  ssppoorrtteellllii;;  

--  FFlleessssiibbiilliittàà  ddeeggllii  oorraarrii  ddeellll’’uuffffiicciioo  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo..  

88..22..  AAii  ffiinnii  ddii  uunn  mmiigglliioorr  sseerrvviizziioo  ppeerr  ll’’uutteennzzaa,,  ssii  ppuuòò  ddeerrooggaarree  ddaaggllii  

ssttaannddaarrdd  ffiissssaattii..  

  
SSttaannddaarrdd  ssppeecciiffiiccii  ddeellllee  pprroocceedduurree  

88..33..  LLaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  mmoodduullii  ddii  iissccrriizziioonnii  èè  eeffffeettttuuaattaa  ““aa  vviissttaa””  ,,  nneeii  

ggiioorrnnii  pprreevviissttii,,  iinn  oorraarriioo  ppootteennzziiaattoo  ee  ppuubbbblliicciizzzzaattoo  iinn  mmooddoo  eeffffiiccaaccee..  

88..44..  LLaa  sseeggrreetteerriiaa  ggaarraannttiissccee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  iissccrriizziioonnee  

aallllee  ccllaassssii  iinn  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  1100  mmiinnuuttii  ddaallllaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeellllee  ddoommaannddee..  
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88..55..  IIll  rriillaasscciioo  ddeeii  cceerrttiiffiiccaattii  èè  eeffffeettttuuaattoo  nneell  nnoorrmmaallee  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  

ddeellllaa  sseeggrreetteerriiaa  aall  ppuubbbblliiccoo,,  eennttrroo  iill  tteemmppoo  mmaassssiimmoo  ddii  33  ggiioorrnnii  

llaavvoorraattiivvii  ppeerr  qquueellllii  ddii  iissccrriizziioonnee  ee  ffrreeqquueennzzaa  ee  ddii  55  ggiioorrnnii  ppeerr  qquueellllii  

ccoonn  vvoottaazziioonnee  ee//oo  ggiiuuddiizzii..  

88..66..  GGllii  aatttteessttaattii  ee  ii  ddooccuummeennttii  ssoossttiittuuttiivvii  ddeell  ddiipplloommaa  ssoonnoo  ccoonnsseeggnnaattii,,  ““aa  

vviissttaa””  aa  ppaarrttiirree  ddaall  tteerrzzoo  ggiioorrnnoo  llaavvoorraattiivvoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  

ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  ffiinnaallii..  

88..77..  II  ddooccuummeennttii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssoonnoo  ccoonnsseeggnnaattii  ddiirreettttaammeennttee  

ddaall  ccaappoo  dd’’IIssttiittuuttoo  oo  ddaaii  ddoocceennttii  iinnccaarriiccaattii  eennttrroo  55  ggiioorrnnii  ddaall  tteerrmmiinnee  

ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssccrruuttiinniioo..  

88..88..  GGllii  uuffffiiccii  ddii  sseeggrreetteerriiaa,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llaa  ddoottaazziioonnee  oorrggaanniiccaa  ddii  

ppeerrssoonnaallee  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ggaarraannttiissccoonnoo  uunn  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  aall  

ppuubbbblliiccoo  ddii  mmaattttiinnoo  ee  ddii  ppoommeerriiggggiioo  ((iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeeii  rriieennttrrii  

ppoommeerriiddiiaannii  ddeeggllii  aalluunnnnii))  ffuunnzziioonnaallee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeeggllii  uutteennttii  ee  ddeell  

tteerrrriittoorriioo..  IIll  ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo  ddeelliibbeerraa  iinn  mmeerriittoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  

iinnddiiccaazziioonnii  ddeeggllii  uutteennttii  ee  ddeeii  lloorroo  rraapppprreesseennttaannttii..    

LL’’uuffffiicciioo  ddii  ddiirreezziioonnee  rriicceevvee  iill  ppuubbbblliiccoo  ssiiaa  ssuu  aappppuunnttaammeennttoo  tteelleeffoonniiccoo  

ssiiaa  sseeccoonnddoo  uunn  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  ccoommuunniiccaattoo  ccoonn  aappppoossiittii  aavvvviissii..  

88..99..  LLaa  ssccuuoollaa  aassssiiccuurraa  aallll’’uutteennttee  llaa  tteemmppeessttiivviittàà  ddeell  ccoonnttaattttoo  tteelleeffoonniiccoo,,  

ssttaabbiilleennddoo  aall  pprroopprriioo  iinntteerrnnoo  mmooddaalliittàà  ddii  rriissppoossttaa  cchhee  ccoommpprreennddaannoo  iill  

nnoommee  ddeellll’’iissttiittuuttoo,,  iill  nnoommee  ddii  cchhii  rriissppoonnddee,,  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ll’’uuffffiicciioo  iinn  

ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnee  rriicchhiieessttee..  

88..1100..  NNeellll’’oottttiiccaa  ddeellllaa  ““cceelleerriittàà  ddeellllee  pprroocceedduurree””  ssii  ccoonnvviieennee  cchhee  llee  

ccoommuunniiccaazziioonnii  ppoossssaannoo  eesssseerree  ffaattttee  mmeeddiiaannttee::  

--  TTeelleeffoonnoo  oo  ffaaxx  nneeii  ccaassii  uurrggeennttii;;  

--  AAnnnnoottaazziioonnii  ssuull  ddiiaarriioo  ddeeggllii  aalluunnnnii  ccoonn  rriicceevvuuttaa  ee  ffiirrmmaa  ppeerr  pprreessaa  

vviissiioonnee;;  

--  AAvvvviissoo//ccoommuunniiccaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonn  lleetttteerraa  ((ccaassii  

ppaarrttiiccoollaarrii));;  

--  LLeetttteerraa--cciirrccoollaarree  ccoonn  rreessttiittuuzziioonnee  ffiirrmmaattaa  ddeellllaa  ppaarrttee  cchhee  aatttteessttaa  iill  

rriicceevviimmeennttoo..  

88..1111..  NNeellll’’oottttiiccaa  ddeellllaa  ““ttrraassppaarreennzzaa””,,  ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  ddeellllaa  ccaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriicchhiieessttii  ppeerr  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ee//oo  dduupplliiccaazziioonnee..  

IIll  ccoossttoo  ppeerr  llaa  dduupplliiccaazziioonnee  èè  iill  sseegguueennttee::  

CCaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii        €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii;;  

PPOOFF            €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii;;    

pprrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa    €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii;;  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa      €€..  00,,4455  ooggnnii  dduuee  ffooggllii;;    
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99..    CCOONNDDIIZZIIOONNII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

…………....OOMMIISSSSIISS…………....  

  

  

PPAARRTTEE  IIVV  
  

1100..    PPRROOCCEEDDUURRAA  DDEEII  RREECCLLAAMMII  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

1100..11..  PPrroocceedduurraa  ddeeii  rreeccllaammii  

II  rreeccllaammii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eesspprreessssii  iinn  ffoorrmmaa  oorraallee,,  ssccrriittttaa,,  vviiaa  ffaaxx  ee  

ddeevvoonnoo  ccoonntteenneerree::  ggeenneerraalliittàà,,  iinnddiirriizzzzoo  ee  rreeppeerriibbiilliittàà  ddeell  pprrooppoonneennttee..  

LLaa  ssccuuoollaa  pprroovvvveeddeerràà  ccoommuunnqquuee  aa  vveerriiffiiccaarree  pprriioorriittaarriiaammeennttee  llaa  

vveerriiddiicciittàà  ddeellllee  ggeenneerraalliittàà  ddeell  pprrooppoonneennttee..  

II  rreeccllaammii  oorraallii  ee  tteelleeffoonniiccii  ddeebbbboonnoo,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  eesssseerree  

ssoottttoossccrriittttii..  

II  rreeccllaammii  aannoonniimmii  nnoonn  ssoonnoo  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee..  IIll  ccaappoo  ddii  iissttiittuuttoo,,  

ddooppoo  aavveerr  eessppeerriittoo  ooggnnii  ppoossssiibbiillee  iinnddaaggiinnee  iinn  mmeerriittoo,,  rriissppoonnddee,,  

sseemmpprree  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa,,  ppoossssiibbiillmmeennttee  nnoonn  oollttrree  1155  ggiioorrnnii  ddeellllaa  

pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  rreeccllaammoo  ssccrriittttoo  ((ddaattaa  ddii  aassssuunnzziioonnee  aall  pprroottooccoolllloo)),,  

aattttiivvaannddoossii,,  nneell  ccaassoo  ddii  rreeccllaammoo  ffoonnddaattoo,,  ppeerr  rriimmuuoovveerree  llee  ccaauussee  cchhee  

hhaannnnoo  pprroovvooccaattoo  iill  rreeccllaammoo..  

QQuuaalloorraa  iill  rreeccllaammoo  nnoonn  ssiiaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  ccaappoo  ddii  iissttiittuuttoo,,  aall  

rreeccllaammaannttee  ssoonnoo  ffoorrnniittee  iinnffoorrmmaazziioonnii  cciirrccaa  iill  ccoorrrreettttoo  ddeessttiinnaattaarriioo..  

AAnnnnuuaallmmeennttee  iill  ccaappoo  ddii  iissttiittuuttoo  ffoorrmmuullaa  ppeerr  iill  ccoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo  uunnaa  

rreellaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeeii  rreeccllaammii  ee  ddeeii  ssuucccceessssiivvii  pprroovvvveeddiimmeennttii..  

1100..22..  VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  

AAlllloo  ssccooppoo  ddii  rraaccccoogglliieerree  eelleemmeennttii  uuttiillii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo,,  

vviieennee  eeffffeettttuuaattaa  uunnaa  rriilleevvaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  qquueessttiioonnaarrii  

ooppppoorrttuunnaammeennttee  ttaarraattii,,  rriivvoollttii  aa  ggeenniittoorrii,,  ddoocceennttii  ee  ppeerrssoonnaallee  AATTAA..  II  

qquueessttiioonnaarrii  cchhee  vveerrttoonnoo  ssuuggllii  aassppeettttii  oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  ddiiddaattttiiccii  eedd  

aammmmiinniissttrraattiivvii  ddeell  sseerrvviizziioo,,  ddeevvoonnoo  pprreevveeddeerree  uunnaa  ggrraadduuaazziioonnee  ddeellllee  

vvaalluuttaazziioonnii  ee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffoorrmmuullaarree  pprrooppoossttee..  

SSii  aalllleeggaa  ppeerrssoonnaallee  aannoonniimmoo  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii..  

  

PPAARRTTEE  VV  
  

1111..    AATTTTUUAAZZIIOONNEE  
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1111..11..  LLee  iinnddiiccaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  pprreesseennttee  CCAARRTTAA  ssii  aapppplliiccaannoo  ffiinnoo  aa  

qquuaannddoo  nnoonn  iinntteerrvveennggaannoo,,  iinn  mmaatteerriiaa  ddiissppoossiizziioonnii  mmooddiiffiiccaattiivvee  

ccoonntteennuuttee  nneeii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  oo  iinn  nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee;;  

1111..22..  IIll  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  ccuurraa  ccoonn  aappppoossiittaa  ddiirreettttiivvaa  ccrriitteerrii  

ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  pprreesseennttee  ccaarrttaa..  
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